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Contas do governo registram rombo de R$ 124 bilhões em 2017 

Fonte G1. 

Foi o 4º ano seguido em que as despesas superaram a arrecadação com 

impostos e tributos. Governo cumpriu meta para as contas públicas, 

mas investimentos caíram fortemente. 
s contas do governo registraram déficit primário de R$ 124,4 bilhões em 2017, o equivalente 

a 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta segunda-feira (29) a Secretaria do 

Tesouro Nacional. 

Isso significa que as despesas do governo federal no ano passado superaram as receitas 

(impostos e tributos) em R$ 124,4 bilhões. Chama-se de déficit primário porque o valor não 

inclui os gastos do governo com juros da dívida pública. 

Foi o quarto ano seguido de rombo nas contas públicas e o segundo pior resultado da 

história. Houve, entretanto, melhora frente ao déficit primário do ano passado, que atingiu 

o recorde de R$ 161,27 bilhões (valor revisado), o equivalente a 2,6% do PIB. 

-17,2 

Fonte: Tesouro Nacional 

No ano passado, a meta fiscal do governo federal era de déficit de até R$ 159 bilhões. Ou 

seja, o governo tinha permissão do Congresso para que as suas despesas superassem as 

receitas em até R$ 159 bilhões. 

Portanto, apesar de alto, o rombo de R$ 124,2 bilhões nas contas públicas registrado em 2017 

ficou abaixo da meta. 

 As receitas totais subiram 1,6% em termos reais (após o abatimento da inflação) no ano 

passado, para R$ 1,38 trilhão. 

 Já as despesas totais registraram queda real de 1% em 2017, na comparação com o ano 

anterior, para R$ 1,27 trilhão. 

Receita extra e corte no investimento 
Entretanto, o governo só conseguiu esse resultado porque obteve receitas extraordinárias no 

ano passado e reduziu fortemente os investimentos e os gastos públicos. 

Receitas 

Entre as receitas extras estão os R$ 26 bilhões arrecadados no ano passado de contribuintes 

que aderiram ao Refis, o programa de parcelamento de débitos tributários; o processo de 

restituição de precatórios não sacados (cerca de R$ 11 bilhões), além de receitas com 

concessões e privatizações, entre elas os R$ 12 bilhões vindos do leilão de hidrelétricas. 

O governo obteve ainda recursos extras com o aumento do imposto sobre combustíveis e foi 

ajudado pela alta no preço do petróleo, que incrementou as receitas com "royalties". O 

retorno do crescimento econômico, que impulsionou a arrecadação federal, também contribuiu. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/governo-arrecada-r-1213-bilhoes-com-leilao-de-4-usinas-hidreletricas.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/anunciada-na-semana-passada-alta-de-tributo-sobre-etanol-deve-ficar-menor.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/apos-3-anos-de-queda-arrecadacao-federal-avanca-06-em-2017-para-r-134-trilhao.ghtml
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Corte de gastos 

Além de contar com a alta da arrecadação, o governo também apertou o cinto e bloqueou parte 

dos gastos discricionários, ou seja, aqueles passíveis de cortes. 

Por conta disso, alguns serviços públicos foram afetados, como a emissão de passaportes - 

que chegou a ser paralisada -, além de recursos para as faculdades e para a fiscalização do 

trabalho escravo. 

>>>>> Os investimentos somaram R$ 45,69 bilhões em 2017, cerca de 0,7% do PIB, o que 

representa uma queda de R$ 19,11 bilhões em relação ao patamar do ano anterior, quando 

totalizaram R$ 64,81 bilhões, ou 1,04% do PIB. 

Segundo o Tesouro Nacional, em percentual do PIB, significa que os investimentos em 2017 

ficaram abaixo do patamar de 2006, ou seja, em mais de dez anos. 

"Mesmo com a ampliação da disponibilidade financeira no mês de dezembro de 2017, o valor 

acumulado no ano foi 31,9% menor do que em 2016", informou o órgão. 

Rombo da Previdência 
A Secretaria do Tesouro Nacional também confirmou que o rombo da Previdência Social (sistema 

público que atende aos trabalhadores do setor privado) avançou de R$ 149,73 bilhões em 2016 

para R$ 182,45 bilhões em 2017, um aumento de 21,8%. 

Juntamente com o déficit dos Regimes Próprios dos Servidores Públicos (RPPS) da União, o 

rombo previdenciário atingiu a marca recorde de R$ 268,8 bilhões em 2017. Os números já 

haviam sido divulgados na semana passada pela Secretaria de Previdência. 

Para 2018, a expectativa do governo é de um novo crescimento no rombo do INSS. A previsão 

que consta no orçamento já aprovado pelo Congresso Nacional é de um resultado negativo de R$ 

192,84 bilhões. 

Por conta dos seguidos déficits bilionários, o governo propôs ao Congresso uma reforma da 

Previdência, que parou no Congresso em maio após o aparecimento das primeiras denúncias 

envolvendo o presidente Michel Temer. 

No fim do ano passado, a equipe econômica retomou as discussões sobre a reforma da 

Previdência e deu aval para uma proposta mais enxuta, sem alterações na previdência dos 

trabalhadores rurais e nas regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

O governo tem defendido que a proposta seja votada no Congresso em fevereiro. 

Dividendos, concessões e subsídios 
Segundo o governo, as receitas com concessões cresceram no ano passado, ao somarem R$ 32,1 

bilhões. Em 2016, foram de R$ 21,9 bilhões. O aumento foi de R$ 10,19 bilhões. 

Ao mesmo tempo, o governo recolheu mais com dividendos (parcelas do lucro) das empresas 

estatais no ano passado. De acordo com o Tesouro Nacional, os dividendos somaram R$ 5,51 

bilhões em 2017, contra R$ 2,84 bilhões em 2016 e R$ 12 bilhões em 2015. 

No caso dos subsídios e subvenções, houve queda no ano passado. Em 2017, somaram R$ 18,65 

bilhões, contra R$ 23,32 bilhões em 2016. Ainda assim, estão acima da média histórica de R$ 

7,25 bilhões. 

  

 

https://g1.globo.com/economia/noticia/corte-de-gastos-reduz-orcamento-do-pac-ao-menor-valor-em-8-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/corte-de-gastos-reduz-orcamento-do-pac-ao-menor-valor-em-8-anos.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/deficit-da-previdencia-social-do-setor-privado-e-da-uniao-sobe-para-r-2687-bilhoes-em-2018.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/deficit-da-previdencia-social-do-setor-privado-e-da-uniao-sobe-para-r-2687-bilhoes-em-2018.ghtml
http://www.facebook.com/
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BRUNO CAVASSOLA DE LIMA TECNICO E GIRMON BARBOSA DA GSE ELETRONICA TUDO PARA 

INFORMATICA AQUI O CLIENTE E VIP.  
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DEPUTADO FEDERAL IZALCI LUCAS E GENIVALDO DA SILVA TITULAR DA CADEIRA 43 DA ABCP 

REPRESENTANDO AS FORÇAS ARMADAS. 

https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2Fcontas-do-governo-registram-rombo-de-r-124-bilhoes-em-2017.ghtml%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Contas%20do%20governo%20registram%20rombo%20de%20R%24%20124%20bilh%C3%B5es%20em%202017
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Feconomia%2Fnoticia%2Fcontas-do-governo-registram-rombo-de-r-124-bilhoes-em-2017.ghtml%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Contas%20do%20governo%20registram%20rombo%20de%20R%24%20124%20bilh%C3%B5es%20em%202017
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COCA COLA DE BRASÍLIA ATRAVÉS DA BRASAL HOMENAGEADA PELA WPO. 
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EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MICHEL THEMER PALÁCIO DO PLANALTO BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL. 

EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETÁRIO GERAL DA ONU ANTONIO GUTERREZ ONU 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS NY 

EXCELENTISSIMO SENHOR SECRETÁRIO GERAL DA ECOSOC / ESANGO 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA AS NAÇÕES UNIDAS NY. 

EXCELENTISSIMO SENHOR REPRESENTANTE NO BRASIL DA ACNUR AGÊNNCIA 

PARA REFUGIADOS DAS NAÇÕES UNIDAS. 

EXCELENTISSIMO SENHOR REPRESENTANTE DO PACTO GLOBAL BRASIL. 

  

RORAIMA EMERGÊNCIA   - EMERGENCY RORAIMA 

Parlamento Mundial de Segurança e Paz - Órgão Internãogovernamental 

da WPO observador da ONU, foi criado na Eco 92 na Cidade do Rio de 

Janeiro, onde as ONGS participantes necessitavam de uma voz ativa e 

não serem joguetes dos Chefes de Estados, pois hoje as ONGS do 

mundo são a principal e mais poderosa força a do TERCEIRO SETOR 

estamos com nossos estatutos arquivados na ECOSOC / ESANGO 

Organização da Sociedade Civil das Nações Unidas sob n.o 617611 aguardando Status Consultivo. 

A base do Parlamento Mundial de Segurança e Paz é a defesa de todas as cidades do mundo assim 

como a segurança das nações para assegurar o direito público internacional e as leis privadas. 

Todos os estados que desejam participar do Parlamento deverão manter um relacionamento moral, 

diplomático, cultural, religioso e econômico com todos os outros países membros. 

Todas as  nações são membros de direito e a representação perante o parlamento deve ser através 

dos seus Mediadores de Conflitos Internacionais, os quais deverão ser capazes de garantir a 

defesa cidadania e da Paz Mundial. 

Qualquer cidadão que em sua comunidade goze de prestigio e moral ilibada, pode ser um integrante 

do parlamento vigiando os atentados as Constituições dos Países democráticos, bem como os 

Direitos Humanos. 

Alto Comissário de Direitos Humanos são pessoas que concluem o Curso de Formação em Direitos 

Humanos e estão prontos a trabalhar e auxiliar a sociedade e poderes públicos na elaboração e 

execução de projetos sociais e filantrópicos em busca de melhorias e condições de vida para 

todos. 

Boa Vista Capital de Roraima tem recebido recentemente milhares de refugiados do regime 

Venezuelano de Nicolas Maduro que abandonando na Venezuela casa bens materiais buscam no Brasil 

uma liberdade para arrumar um emprego e darem as suas famílias as mínimas condições de vida. 

Ocorre que Boa Vista e uma Capital sem nenhum parque industrial maioria da população vivendo do 

estado prefeitura e suas autarquias possuindo somente um hospital para atender uma população de 

mais 300.000  habitantes, hoje estimasse em mais de 40.000 Venezuelanos somente em Boa Vista sem 

contar com deslocamento dos refugiados para outros municípios esse numero se eleva. 

Governo Federal liberou recursos emergências para socorro aos refugiados em Roraima ocorre que 

estes recursos não estão sendo aplicados e se tiverem sendo estão sendo mal aplicados em 

beneficio dos refugiados. 

Existem vários galpões pertencentes ao governo estadual e município que poderia abrigar 

dignamente os refugiados com banheiros químicos para que os voluntários “GUERREIROS DE DEUS” 

posam com mais facilidade distribuir alimentos roupas sapatos como já vem fazendo. 
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NÃO E INTERESSE DO PARLAMENTO manter estes refugiados em Roraima fazendo dessa calamidade a 

indústria milionária da fome como muitos estão fazendo e interesse sim, deslocar para estados 

com polos industriais estes refugiados todos com profissões indo de um Juiz Federal refugiado a 

mecânicos, engenheiros, professores, enfim todos os segmentos de trabalho existem mão 

qualificada dentre os refugiados. 

SARAMPO erradicado do Brasil desde 2016 “Conseguimos, aqui no Brasil, uma excelente cobertura vacinal contra o 

sarampo. Para que se tenha uma ideia, desde 2001 não temos registro de sarampo autóctone, isto é, adquirido dentro de nosso país. 

Em 2016 a Organização Panamericana de Saúde (OPAS) conferiu ao Brasil o certificado de eliminação do sarampo.  Isso é motivo para 

comemoração.”Dra. Ana Ecobar Fonte G1 Dra. Ana Escobar responde. 

COM A MORTE RECENTE DE UMA CRIANÇA DE SARAMPO e outros pacientes que estão sob vigilância medica se teme por um novo surto de 

sarampo devido às más condições de higiene que os refugiados se encontram. 

E EMERGENCIAL DISTRIBUIÇÃO DOS REFUGIADOS PARA OUTROS ESTADOS que queiram receber muitos profissionais qualificados que tem 

condições de trazer progresso ao Brasil e conforto as suas famílias. 

E ESTRANHO GOVERNO ESTADUAL E MUNICIPAL NÃO ATENDER A DEMANDA DE ALIMENTAÇÃO  destes refugiados isto tem disso feito 

por Voluntários do Terceiro Setor, 

O WORLD PARLAMENT OF SECURITY AND PEACE através do nosso ALTO COMISSÁRIO DE DIREITOS HUMANOS MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA 

AZEVEDO tem coordenado buscando lideranças religiosas para atender pelo menos uma refeição por dia e o quadro que se vê e 

alarmante as condições sub-humanas que estão vivendo estes refugiados o Presidente Themer no Carnaval juntamente com Ministros 

esteve em Roraima liberou recursos emergencial e nada se tem feito com estes recursos, cabe ao governo enviar auditores para 

analisar as contas, prova é que existem galpões tanto do governo estadual e municipal que poderiam com estes recursos estarem 

abrigando das fortes chuvas estes refugiados lhe dando condições melhores e prevenindo doenças que podem se tornar pandemia. 

República Federativa do Brasil dado e passado no Gabinete Transitório da Presidência da WPO aos quatro dias do mês de março do 

ano de dois mil e dezoito. 

INGLÊS. 

EXCELENTISSIMO PRESIDENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL MICHEL THEMER Palácio do Planalto 

Brasilia Federal District. 

EXCELENTISSIMO LORD UN SECRETARY GENERAL ANTONIO GUTERREZ UN UNITED NATIONS ORGANIZATION NY 

EXCELENTISSIMO MR SECRETARY GENERAL OF THE ECOSOC / ESANGO ORGANIZATION OF CIVIL SOCIETY FOR THE 

UNITED NATIONS, NY. 

EXCELENTISSIMO MR REPRESENTATIVE IN BRAZIL OF THE UNHCR FOR REFUGEES Of NAAÇÕES AGÊNNCIA 

NATIONS. 

EXCELENTISSIMO HONORABLE REPRESENTATIVE OF THE GLOBAL PACT BRAZIL. 

RORAIMA EMERGENCY - EMERGENCY RORAIMA 

World Parliament of security and peace - Internãogovernamental Organ of the UN observer WPO, was 

created at the Eco 92 in the city of Rio de Janeiro, where the NGO participants needed a voice 

and are not playthings of Heads of States, because today the NGOS of the world are the largest 

and most powerful force the third sector we are with our statutes are archived in ECOSOC / 

ESANGO Civil Society Organization of the United Nations under No 617611 waiting for Consultative 

Status. 

The foundation of the World Parliament of security and peace is the defense of all the cities of 

the world as well as the security of nations to ensure the public international law and private 

law. All States that wish to participate in the Parliament should maintain a moral relationship, 

diplomatic, cultural, religious and economic with all other member countries. 

All nations are members of law and representation before the European Parliament should be 

through its mediators of international conflicts, which must be able to guarantee the defense of 

citizenship and of world peace. 

Any citizen who in your community enjoys prestige and moral eliminated, can be an integral part 

of the European watching the attacks the constitutions of democratic countries, as well as human 

rights. 

High Commissioner for Human Rights are people who complete the training course on human rights 

and are ready to work and slave society and public authorities in the formulation and 
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implementation of social projects and philanthropic organizations in search of improvements and 

conditions of life for all. 

Boa Vista Capital of the state of Roraima has recently received thousands of refugees from the Venezuelan 

regime of Nicolas Maduro that abandoning in Venezuela private material goods seek in Brazil a freedom to 

get a job and give their families the minimum conditions of life. 

It so happens that Boa Vista and a capital without any industrial park, the majority of the population 

living in the southern Prefecture and its municipalities possessing only one hospital to serve a 

population of over 300,000 inhabitants, today estimate in more than 40,000 Brazilians only in good order 

without counting with displacement of refugees to other municipalities this number rises. 

The Federal Government has released emergency resources to help the refugees in Roraima occurs that these 

resources are not being applied and if they are being are being misused for the benefit of refugees. 

There are several warehouses belonging to the state government and the municipality that could shelter 

worthily the refugees with chemical toilets for which volunteers "WARRIORS OF GOD" pose more easily 

distribute food clothes shine as i have been doing. 

And not Parliament's interest in maintaining these refugees in Roraima doing this calamity the industry 

millions of famine as many are doing and interest yes, move to states with industrial poles these 

refugees all professions with going to a Federal Judge refugee to mechanics, engineers, teachers, finally 

all segments of work there are qualified hand among the refugees. 

Measles eradicated from Brazil since 2016 "We, here in Brazil, an excellent vaccine coverage against 

measles. To have an idea, since 2001 we do not record of indigenous measles, that is, acquired within our 

country. In 2016 the Pan American Health Organization (PAHO) gave the United States the certificate of 

disposal of measles. This is a cause for celebration." Dr. Ana Ecobar Source G1 Dr. Ana Escobar responds. 

With the recent DEATH OF A CHILD OF MEASLES and other patients who are under surveillance medica is 

feared by a new outbreak of measles due to bad hygiene conditions in which refugees find themselves. 

And EMERGENCY DISTRIBUTION OF REFUGEES TO OTHER COUNTRIES which wish to receive many qualified 

professionals who have conditions to bring progress to Brazil and comfort their families. 

And strange STATE AND LOCAL GOVERNMENT DOES NOT MEET THE DEMAND supply of these refugees this has also 

done by volunteers of the Third Sector, 

THE WORLD PARLAMENT OF SECURITY AND PEACE THROUGH OUR HIGH COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS MARCOS AURELIO DE 

OLIVEIRA AZEVEDO has coordinated seeking religious leaders to meet at least one meal per day and the 

instrument that sees and alarming the sub-human conditions that are living these refugees the President 

Themer in Carnival together with Ministers was in Roraima released emergency resources and nothing has 

been done with these resources, it is up to the government to send auditors to examine the accounts, 

proof is that there are sheds from both state and local government which could with these resources are 

Sheltering from the heavy rains these refugees giving you better conditions and preventing diseases that 

can become pandemic. 

The Federative Republic of Brazil given and passed the Transitional Cabinet of the Presidency of the Wpo 

to four days in the month of March in the year two thousand and eighteen. 

  

Celso Dias Neves 

WPO World President. 

Fundador do Parlamento 

  

GRAÇAS A INTERVENÇÃO DO PARLAMENTO MUNDIAL DE SEGUANÇA E PAZ EQUIPE DA ONU CHEGA A 

BOA VISTA RORAIMA PARA FISCALIZAREM AÇÕES DO GOVERNO E O QUE FOI INVESTIDO EM PROL 

DOS REFUGIADOS APÓS LIBERAÇÃO EMERGENCIAL DE VERBAS DO PRESIDENTE MICHEL THEMER. 
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JORNALISTA NAPOLEÃO DE CASTRO DIRETOR DA BAND NORDESTE EM BRASÍLIA MOMENTO DA 

OUTORGA TITULO ALTO COMISSÁRIO DIREITOS HUMANOS WPO E AMIGO DAS FORÇAS ARMADAS. 
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QUIMIOTERAPIA NATURAL 

SUCO DE LIMÃO COM BICARBONATO 

TOMAR LIMONADA COMO ÁGUA TODOS OS DIAS, ACRESCENTANDO UMA COLHERINHA DE BICABORNATO 

É MUITO MELHOR. 

O LIMÃO É UM PRODUTO MILAGROSO PARA MATAR AS CÉLULAS CANCERIGENAS. É 10.000 VEZES 

MAIS FORTE DO QUE A QUIMIOTERAPIA. 

POR QUE ISTO NÃO É DIVULGADO?+ 

PORQUE HÁ ORGANIZAÇÕES INTERESSADAS EM ENCONTRAR UMA VERSÃO SINTÉTICA QUE LHES 

PERMITA OBTER LUCROS FABULOSOS. MAS, A PARTIR DE AGORA VOCÊ PODE AJUDAR UM AMIGO 

QUE PRECISE INFORMANDO-LHE QUE DEVE BEBER SUCO DE LIMÃO COM BICABORNATO DE SÓDIO 

PARA PREVENIR A DOENÇA. SEU SABOR É AGRADÁVEL E É CLARO, NÃO PRODUZ OS EFEITOS 

TERRÍVEIS DA QUIMIOTERAPIA. SE VOCÊ TIVER LUGAR PLANTE UM PÉ DE LIMÃO NO SEU 

QUINTAL OU JARDIM, TODAS AS PARTES DA ÁRVORE SÃO ÚTEIS. 

A PRÓXIMA VEZ QUE VOCÊ QUISER BEBER UM SUCO, PEÇA OU FAÇA-O DE LIMÃO NATURAL, SEM 

CONSERVANTES. 

QUANTAS PESSOAS MORREM, ENQUANTO ESTE SEGREDO TEM SIDO BEM GUARDADO SÓ PARA NÃO 

COLOCAR EM RISCO AS UTILIDADES MULTI BILIONÁRIAS DE GRANDES CORPORAÇÕES? 

COMO VOCÊ BEM SABE O LIMOEIRO É UMA ÁRVORE PEQUENA E BAIXA. NÃO OCUPA MUITO ESPAÇO. 

É CONHECIDO PELO NOME DE LIMOEIRO, PÉ DE LIMÃO, LIMA (EM ALGUNS LUGARES), LLIMONA 

(CAT) LIMOIARITZ (EUSK). 

É UMA FRUTA CÍTRICA QUE VEM EM DIFERENTES FORMAS. SUA POLPA PODE SER CONSUMIDA 

DIRETAMENTE OU É USADA NORMALMENTE PARA FAZER BEBIDAS, SORVETES, DOCES E ASSIM POR 

DIANTE. 

O INTERESSE DESTA PLANTA É DEVIDO A SEUS FORTES EFEITOS ANTI-CANCERÍGENOS, EMBORA 

LHE SEJAM ATRIBUIDAS MUITAS OUTRAS PROPRIEDADES, O MAIS INTERESSANTE SOBRE ELE É O 

EFEITO QUE PRODUZ SOBRE OS CISTOS E TUMORES.  

ESTA PLANTA É UM REMÉDIO COMPROVADO CONTRA O CÂNCER DE TODOS OS TIPOS E O 

BICABORNATO VAI MUDAR O PH DO SEU ORGANISMO. ALGUNS DIZEM QUE É DE GRANDE UTILIDADE 

EM TODAS AS FORMAS DE CÂNCER.É CONSIDERADO TAMBÉM COMO UM AGENTE ANTI-MICROBIANO DE 

AMPLO ESPECTRO CONTRA INFECÇÕES BACTERIANAS E FUNGOS QUE VIVEM EM LUGARES ÁCIDOS. 
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ACRESCENTANDO BICARBONATO DE SÓDIO EM SUA LIMONADA VOCÊ ALTERA O PH DO SEU 

ORGANISMO.  

É EFICAZ CONTRA PARASITAS INTERNOS E VERMES, REGULA A PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA E É 

ANTIDEPRESSIVO, COMBATE A TENSÃO E OS DISTÚRBIOS NERVOSOS. 

A FONTE DESTA INFORMAÇÃO É FASCINANTE, ELA VEM DE UM DOS MAIORES FABRICANTES DE 

REMÉDIOS DO MUNDO, QUE AFIRMA QUE DEPOIS DE MAIS DE 20 TESTES DE LABORATÓRIO 

REALIZADOS DESDE 1970, FICOU PROVADO QUE O EXTRATO: 

1 - DESTRÓI AS CÉLULAS MALIGNAS EM 12 TIPOS DE CÂNCER, INCLUINDO CÂNCER DE CÓLON, 

DE MAMA, DE PRÓSTATA, DE PULMÃO E DO PÂNCREAS... 

2 - OS COMPOSTOS DESTA ÁRVORE MOSTRARAM ATUAR 10.000 VEZES MELHOR, RETARDANDO O 

CRESCIMENTO DAS CÉLULAS CANCEROSAS DO QUE A ADRIAMICINA, UMA DROGA QUIMIOTERÁPICA, 

NORMALMENTE UTILIZADA NO MUNDO. 

3 - E O QUE É AINDA MAIS SURPREENDENTE: ESTE TIPO DE TERAPIA, COM O EXTRATO DO 

LIMÃO E BICABORNATO, DESTRÓI APENAS AS CÉLULAS MALIGNAS DO CÂNCER E NÃO AFETA AS 

CÉLULAS SAUDÁVEIS. 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, L.L.C. 819 N. CHARLES STREET 

BALTIMORE, MD 1201. 
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Utilidade Pública 

 

Serviço de Utilidade Pública - Droga que Transforma Pessoas em Zumbis) 

 

Uma nova droga está transformando as pessoas em zumbis que devoram pessoas vivas!! 

 

Alerta a aos familiares e toda sociedade sobre uma Droga alucinógena que está se espalhando de 

forma rápida e em grande proporção nos Continentes da América do Norte, América Central e 

América do Sul, em especial na (República Federativa do Brasil). É uma droga bastante forte, por 

isso poucas quantidades são necessárias para que haja um grande efeito, o nome da droga é (Cloud 

Nine, na tradução Inglês-Português se chama Nuvem Nove, porém existe outros nomes para Cloud 

Nine, como uma expressão inglesa que significa "euforia", "êxtase" ou "Sais de Banho". Porém que 

fique bem claro, não se trata da porcaria sintética conhecida como "Ecstasy", é algo de efeito 

extremamente mais forte, destrutivo e mortal. 

 

Observação: 
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Cloud Nine são vendidos ilegalmente em pacotes semelhante ao de "sais de banho convencionais", 

cujos principais ingredientes são os sintéticos. 

 

Composição da droga e suas ações químicas e biológicas: 

 

(Composição) 

 

- Mefedrona é uma substancia derivada da catinona, que possui efeito estimulante e empatógeno 

mais potente que as outras substancias de sua família. Foi muito utilizada na Europa em meados 

de 2010 por ser uma alternativa ainda legal, mais barata e mais energética do que o MDMA. E por 

ter um efeito único e causador de uso compulsivo criou um grande séquito de usuários pelo mundo 

todo. 

 

Catinona, ou benzoiletanamina, é um alcaloide monoamina encontrado no arbusto Catha edulis e é 

quimicamente similar à efedrina, catina e outras anfetaminas. 

 

Causou centenas de mortes por abuso da substância e foi proibida em grande parte dos países pelo 

mundo todo. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu incluir a substância 

na relação de drogas de psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, que consta na Anvisa: Portaria 

n.º 344, de 12 de maio de 1998. Era vendida como fertilizante, afim de driblar as leis que 

regulamentam os produtos químicos e poder ser comercializada de forma livre e aberta, inclusive 

por meio dos correios. 

 

Catinona é derivado do khat, uma folha comumente mastigada em áreas do Chifre da África, em 

especial na "Somália" e na "Península Arábica". 

 

- MDMA: Se trata de um derivado da anfetamina, "3,4-metilenodioximetanfetamina". 

 

- MDPV: "Methylenedioxypyrovalerone", "mefedrona, piravalerona e metilona". 
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- Mefedrona: (4-metilmetcatinona) é uma droga estimulante e entactogénica, da mesma classe 

química que a catinona, anfetamina e fenetilamina Ainda tem uma história curta de uso humano, e 

sabe-se pouco sobre os seus efeitos secundários a longo prazo; 

 

- Piravalerona: Princípio ativo Cloridrato De Pirovalerona; 

 

- Metilona: Princípio ativo da anfetamina. 

 

Observação: 

 

Compostos MDPV (3,4-Methylenedioxypyrovalerone) mefedrona, piravalerona e metilona, possui 

muitos outros ingredientes utilizados em adição a estes, ou em lugar dos mesmos. Por exemplo, 

muitos dos "sais de banho" apreendidos foram encontrados contendo níveis extremamente altos de 

cafeína. 

 

(Ações químicas e biológicas) 

 

Transtorno Mental: 

 

- Fissura descontrolada pela droga; 

 

- Insônia 

 

- Euforia falsa que evolui rapidamente para paranoia; 

 

- Pesadelos; 

 

- Depressão; 
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- Agitação severa; 

 

- Alucinações e delusões; 

 

- Autoflagelação; 

 

- Pensamentos suicidas ou suicídio; 

 

- Psicose; 

 

- Comportamento violento; 

 

- Antropofagia, "Canibalismo". 

 

Efeitos Corporais: 

 

- Erupção cutânea; 

 

- Odor de mefedrona; (a pessoa cheira a mefedrona, uma droga usada em Sais de Banho); 

 

- Sensação de formigamento na pele; 

 

- Sudorese excessiva; 

 

- Febre alta; 
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- Perda de apetite; 

 

- Disfunção sexual; 

 

- Sangramento no nariz e (sensação de queimação no nariz); 

 

- Dor no fundo da boca; 

 

- Zumbido nos ouvidos; 

 

- Ranger excessivo dos dentes; 

 

- Câimbras ou tensão muscular; 

 

- Dormência/formigamento; 

 

- Tonturas; 

 

- Visão embaçada; 

 

- Movimento rápido e involuntário dos olhos; 

 

- Náusea e vômito; 

 

- Dores no peito e ataques cardíacos; 

 

- Dores de cabeça; 
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- Convulsões; 

 

- Hérnia cerebral; (aumento de pressão dentro do crânio que pode causar morte). 

 

(SAIS DE BANHO: EFEITOS A LONGO PRAZO) 

 

Os Sais de Banho podem causar danos a longo prazo e permanentes, incluindo: 

 

- Aumento de pressão sanguínea e do ritmo cardíaco; 

 

- Insuficiência renal; 

 

- Problemas no fígado; 

 

- Destruição do tecido muscular esquelético, (músculos que ocasionam o movimento dos ossos no 

esqueleto); 

 

-Inchaço no cérebro e morte cerebral; 

 

- Morte. 

 

======== 

 

(Serviço de utilidade pública - droga que transforma pessoas em zumbis) 

 

Uma nova droga está transformando as pessoas em zumbis que devoram pessoas vivas !! 
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Alerta aos familiares e a toda a sociedade sobre uma droga alucinógena que está se espalhando 

rapidamente e em grande proporção nos continentes da América do Norte, América Central e América 

do Sul, especialmente na República Federativa do Brasil. É uma droga muito forte, por isso são 

necessárias poucas doses para que haja um grande efeito, o nome da droga é (Cloud Nine na 

tradução Inglês-Português é chamado Nuvem Nove, mas existem outros nomes para o Cloud Nine como 

inglês expressão que significa "euforia", "ecstasy" ou "sais de banho". Mas seja muito claro, 

não é a merda sintética conhecida como "Ecstasy", é um efeito extremamente forte, destrutivo e 

mortal. 

 

Nota: 

 

Cloud Nine são vendidos ilegalmente em embalagens semelhantes aos "sais de banhos 

convencionais”, cujos principais ingredientes são sintéticos. 

 

Composição da droga e suas ações químicas e biológicas: 

 

(Composição) 

 

- A mefedrona é uma substância derivada da catinona, que tem um efeito potente e empatogênico 

mais poderoso do que outras substâncias em sua família. Foi amplamente utilizado na Europa em 

meados de 2010, pois ainda é uma alternativa legal, mais barata e mais enérgica do que a MDMA. E 

ao ter um efeito único e causar uso compulsivo, criou um grande número de usuários de todo o 

mundo. 

 

Catinone, ou benzoylethanamine, é um alcalóide de monoamina encontrado no arbusto de Catha 

edulis e é quimicamente semelhante a efedrina, catina e outras anfetaminas. 

 

Isso causou centenas de mortes por abuso de substâncias e foi banido na maioria dos países ao 

redor do mundo. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu incluir a 

substância na lista de drogas psicotrópicas proibidas no Brasil, que está contida na Portaria 

Anvisa nº 344, de 12 de maio de 1998. Foi vendida como fertilizante, para contornar a leis que 



 

ABCP O ESCUDO DE DEFESA DA CIDADÂNIA 

regulam os produtos químicos e sejam comercializadas de forma livre e aberta, inclusive através 

da agência postal. 

 

Catinona é derivada de khat, uma folha geralmente mastigada em áreas do Corno de África, 

especialmente em "Somália" e na "Península Arábica". 

 

- MDMA: Este é um derivado de anfetamina, "3,4-metilenodioximetafetamina". 

 

- MDPV: "Methylenedioxypyrovalerone", "mefedrona, pivalvalona e metilona". 

 

- Mefedrona: (4-metilmetcatinona) é um medicamento estimulante e entactogênico, na mesma classe 

química que a catinona, a anfetamina e a fenetilamina. Ainda possui uma curta história de uso 

humano e pouco se sabe sobre seus efeitos colaterais a longo prazo; 

 

- Piravalerona: substância activa cloridrato de pirovalerona; 

 

- Metilona: princípio ativo de anfetaminas. 

 

Nota: 

 

MDPV (3,4-Metilenodioxipirovalerona) mefedrona, pivalvalerona e compostos de metilona têm muitos 

outros ingredientes utilizados em adição em Cloud Nine. Por exemplo, muitos dos "sais de banho" 

apreendidos encontraram níveis extremamente elevados de cafeína. 

 

(Ações químicas e biológicas) 

 

Distúrbio mental: 

 

- Fissura não controlada pela droga; 
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- Insônia 

 

- Falso euforia que evolui rapidamente para a paranóia; 

 

- Pesadelos; 

 

- Depressão; 

 

- Agitação severa; 

 

- Alucinações e delírios; 

 

- Auto-flagelação; 

 

- Pensamentos suicidas ou suicídio; 

 

- Psicose; 

 

- Comportamento violento; 

 

- Antropofagia, "Canibalismo". 

 

Efeitos Corporais: 

 

- Rash; 
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- Odor de mefedrona; (um cheiro de mefedrona, um medicamento usado em sais de banho); 

 

- Sensação de formigamento na pele; 

 

- Suor excessivo; 

 

- Febre alta; 

 

- Perda de apetite; 

 

- Disfunção sexual; 

 

- Sangramento no nariz e (sensação de queimação no nariz); 

 

Dor na parte de trás da boca; 

 

- Toque nos ouvidos; 

 

- Rectificação excessiva de dentes; 

 

- Cólicas ou tensão muscular; 

 

- Entorpecimento / formigamento; 

 

- Tonturas; 

 

- Visão embaçada; 
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- Movimento rápido e involuntário dos olhos; 

 

- Nausea e vomito; 

 

- Dores no peito e ataques cardíacos; 

 

- dores de cabeça; 

 

- Convulsões; 

 

- hérnia cerebral; (pressão aumentada dentro do crânio que pode causar a morte). 

 

(SALES DE BANHO: EFEITOS DE LONGO PRAZO) 

 

Os sais de banho podem causar danos a longo prazo e permanentes, incluindo: 

 

- Aumento da pressão sanguínea e freqüência cardíaca; 

 

- Insuficiência renal; 

 

- Problemas no fígado; 

 

- Destruição do tecido do músculo esquelético (músculos que causam o movimento dos ossos no 

esqueleto); 

 

- inchaço do cérebro e morte cerebral; 
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- Morte. 

 

======== 

 

(Serviço de utilidade pública - droga que transforma as pessoas em zumbis) 

 

Uma nova droga está transformando pessoas em zumbis que devoram pessoas vivas !! 

 

Alerta a família e a sociedade sobre uma droga alucinógena que está se espalhando rapidamente e 

em grande proporção nos continentes da América do Norte, América Central e América do Sul, 

especialmente na República Federativa do Brasil. É uma droga bastante forte, então poucos 

montantes são necessários para que haja um grande efeito, o nome da droga é (Cloud Nine, na 

tradução Inglês-Português é chamado Nuvem Nove "Cloud Nine", mas existem outros nomes para Cloud 

Nine, como uma expressão em inglês que significa "euforia", "ecstasy" ou "sais de banho". Mas 

seja claro, não se trata da merda sintética conhecida como "Ecstasy", é um efeito extremamente 

mais forte, destrutivo e mortal. 

 

Nota: 

 

Cloud Nine são vendidos ilegalmente em pacotes semelhantes aos dos sais de banho convencionais, 

cujos principais ingredientes são sintéticos. 

 

Composição da droga e suas ações químicas e biológicas: 

 

(Composição) 

 

A mephedrona é uma substância derivada da catinona, que tem um efeito estimatante e empatogênico 

mais potente que as demais substâncias da sua família. Foi amplamente utilizado na Europa em 

meados de 2010, pois ainda é uma alternativa legal, mais barata e mais enérgica do que a MDMA. E 
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ao ter um efeito único e causar uso compulsivo criou uma grande associação de usuários em todo o 

mundo. 

 

Catinone, ou benzoylethanamine, é um alcalóide de monoamina encontrado no arbusto de Catha 

edulis e é quimicamente semelhante a efedrina, catina e outras anfetaminas. 

 

Isso causou centenas de mortes por abuso de substância e foi banido em grande parte dos países 

em todo o mundo. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu incluir a 

substância na lista de uso proibido de drogas psicotrópicas no Brasil, que está contida na 

Anvisa: Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998. Foi vendido como fertilizante, para que de leis 

de gotejamento que regulam produtos químicos e podem ser comercializados livremente e 

abertamente, inclusive através dos correios. 

 

Catinona é derivada de khat, uma folha geralmente mastigada em áreas do Corno de África, 

especialmente em "Somália" e na "Península Arábica". 

 

- MDMA: Se trata de un derivado de la anfetamina, "3,4-metilenodioximetanfetamina". 

 

- MDPV: "Methylenedioxypyrovalerone", "mefedrona, piravalerona y metilona". 

 

Mefedrona: (4-metilmetcatinona) é um fármaco estimulante e entaegênico, da mesma classe química 

que a catinona, anfetamina e fenetilamina. Ainda tem uma curta história de uso humano, e pouco 

se sabe sobre seus efeitos colaterais a longo prazo; 

 

- Pyravalerona: princípio ativo cloridrato de pirovalerona; 

 

- Metilona: princípio ativo da anfetamina. 

 

Nota: 
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A MDPV (3,4-Metilenodioxipirovalerona) mefedrona, piravalerona e compostos de metilona têm 

muitos outros ingredientes utilizados além disso, ou no lugar destes. Por exemplo, muitos dos 

"sais de banho" apreendidos encontraram níveis extremamente elevados de cafeína. 

 

(Ações químicas e biológicas) 

 

Trastorno mental: 

 

- Fisura descontrolada por la droga; 

 

- Insônia 

 

- Falso euforia que evolui rapidamente para a paranóia; 

 

- Pesadelos; 

 

- Depressão; 

 

- Agitação severa; 

 

- Alucinações e delírios; 

 

- Autoflagelación; 

 

- Pensamentos suicidas ou suicídios; 

 

- Psicose; 
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- Comportamento violento; 

 

- Antropofagia, "Canibalismo". 

 

Efeitos Corporais: 

 

- erupção cutânea; 

 

- Odor de mefedrona; (a pessoa cheira a mefedrona, uma droga usada em sais de banho); 

 

- Sensação de formigamento na pele; 

 

- Suoração excessiva; 

 

- Febre alta; 

 

- Perda de apetite; 

 

- Disfunção sexual; 

 

- Sangramento no nariz e (sensação de queimação no nariz); 

 

Dor na parte de trás da boca; 

 

- Toque nos ouvidos; 
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- Excessiva gama de dentes; 

 

- Formas ou tensão muscular; 

 

- Sono / formigamento; 

 

- Tonturas; 

 

- Visão turva; 

 

- Movimento rápido e involuntário dos olhos; 

 

- Náuseas e vômitos; 

 

- Dores no peito e ataques cardíacos; 

 

- Dores de cabeça; 

 

- Convulsões; 

 

- Hérnia cerebral; (pressão aumentada dentro do crânio que pode causar a morte). 

 

(SATISFAÇÃO DO BANHEIRO: EFEITOS A LONGO PRAZO) 

 

Os sais de banho podem causar danos a longo prazo e permanentes, incluindo: 

 

- Aumento da pressão sanguínea e freqüência cardíaca; 
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- Insuficiência renal; 

 

- Problemas hepáticos; 

 

- Destruição do tecido do músculo esquelético, (músculos que causam o movimento dos ossos no 

esqueleto); 

 

-Injecção no cérebro e morte cerebral; 

 

- Morte. 
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6648-MULHERES NA ONU-THE WOMEN IN ONU/USA 

- 

 

Poem-Acrostic number 6.648 

By Silvia Araújo Motta/BH/MG/Brasil 

 

M-Mothers, girls and children, in the world, don´t 

U-Understand because there is violence in 

L-Large-scale into her houses, every days. 

H-Happy is apparent; the bad men is false... 

E-Easy was to talk:-Shut up, but today is 

R-Revolting to know the new statistic with 

E-Elevated “death rate”. The women intelligent 

S-Search security and peace in ONU/USA. 

 - 

N-Next year, with atitudes and big steps 

A-An special woman Nadine Gasman,  in 

 - 

O-ONU WOMEN BRASIL, works with decisions to 

N-Normalize and to reserve Human Rights in 

U-Union the Class of 158 Companies, in 2nd. Year. 

“She has our applause and our work to defense Women.” 

- 

OITO DE MARÇO 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

"Parabéns a todas as mulheres inteligentes, que não se submetem à VIOLÊNCIA DOMÉSTICA...tomam atitudes e 

passos firmes para que possam ajudar as silenciosas  mulheres no mundo..."(Silvia Araújo Motta-BH-MG-

Brasil-WPO-ECOSOC-ONU.) 

- 
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EIGHT OF MARCH INTERNATIONAL WOMEN'S DAY 

"Congratulations to all intelligent women, that do not submit to DOMESTIC VIOLENCE ... take firm steps 

and steps to help the silent women in the world ... " 

(Silvia Araújo Motta-BH-MG-Brazil-WPO-ECOSOF-ONU) 

- 

BH, Minas Gerais, 8th /MARCH/2018 

https://www.recantodasletras.com.br/acrosticos/6273956 

- 

Notices: 

The sixty-second session of the Commission on the Status of Women will take place at the United Nations 

Headquarters in New York from 12 to 23 March 2018. 

Representatives of Member States, UN entities, and ECOSOC-accredited non-governmental organizations 

(NGOs) from all regions of the world are welcome to attend the session. 

Fonte: http://research.un.org/en/CSW62 

 

---158 EMPRESAS TOCAM O SINO PARA DAR EMPREGOS ÀS MULHERES--- 

“Com esse projeto, a “ONU Mulheres” espera alcançar um novo patamar no empoderamento econômico no 

Brasil e na América Latina. Se muitas empresas adotarem os Princípios de Empoderamento das Mulheres não 

só a vida de muitas mulheres no mundo do trabalho será melhor, mas muito mais empresas poderão criar 

serviços e produtos que apoiem uma melhor vida das mulheres”. 

Fonte: 

http://www.onumulheres.org.br/noticias/onu-mulheres-bmfbovespa-e-parceiros-tocam-o-sino-pela-igualdade-

de-genero-no-dia-internacional-da-mulher/ 

- 

https://www.recantodasletras.com.br/acrosticos/6273956 

- 

https://academiadeletrasdobrasildeminasgerais.blogspot.com.br/2018/03/6648-mulheres-na-onu-women-in-

onuusa.html 

 

Silvia Motta Embaixadora da Paz World Parlament of Security And Peace / Brasil. 

Belo Horizonte Minas Gerais. 
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