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Por tratar-se de uma questão Jurídica. sem desfecho, contra a Empresa Master Mercantil.,.}~'~rÕ~LtdZ; .. curo acionista
majoritário o Sr. Messias Antónie Ribeiro >:.::1(',homem J;:: imagem publico com um pauunónio reconhecido por tOi.k;:-. vuno-
solicitar a intervençào, de \'. L. corno homem publico d; reputação iiibaJ'-1, alem de ,,;;,tratar de conterránco. que iaz urnc
oposição seria e detentor da coruianca cioPO\'O Sergipano

Aracaju O-; de Outubro de 19':1"

Encaminhamos a V. Exa. a documentado anexa para que sejJ...TTIlidas e encaminhadas se for o caso," C.P.1. do Judiciário para
as devidas providências.

Segue copia xerograíica da "Carta i-recatoria Executoria' dirigida ao Exm' Sr Juiz Presidente da}; lU de Goiania Go. Rei.
Processo 053920265-01 da 3' .1"::.i de Aracaiu/Sl..

Rogamos que sejam adotadas 2.5 :::-('\id:::ncii.i~cabíveis. !k(i .::ó levando ..:;;; em conu c\ asp::-ct-'::lJurídico. corno tambern. fazer
C')111 que se restaure <i oro em n.nu: íil e cem 1,,::-(; razer \,;::1 ,; 11uiivrduos com", o envoivrco 11';;'.['1 lide, que neS[ç Pais existe ú L<::i
t: d. ordem.

Esramos encaminhando tamr-ern :1 \=-. E::.:: . d0C~1:nC:~0çn0 que acreditamos. servir ·~esuporte para uma açao d:s~;: Mrusrerr-
no sentido de que s; wç~ cumprir .:.. j;:':::ill:L-:aç~):.:.:-; ~.:. Justica

":u;sinalamos que a Empresa Lc, :viasler xíercantil de Lotenas Ltcia. Le propriedade cios ~r;,. xíessia, A..ntonio Ribeiro iveto c
L)'Abadia Adorno Ribeiro COSlú , e",te pnmeiro envolvido em denuncias pubiicadas pela revista ISTOE . conrorme reportasen-
anexas ..teve a sua propriedade rransfenda flaJ'~: O~ Sr-. VOL:---!EP. ::-ERP.E!R 6, INOC!:,~r-rr\ e TA?'.T]à.V!CE"!TE r':\. ~IL\',\
tendo como fim especial a d~.::m;:Ui:~:·~DCiii d0.-~ \-;::rd~jei.rcl~,responsáveis p2.1L!:='bri;áÇ~.~iperante a Justiça. alerr. :.lt:. cuu,»
fatores denunciado ..:\p~lé:lreíeric., !evisi..

Existem indícios de Que 0 ~r Messias. alem de Diretor da Emoresa "BA,si::: TECl\ULuGI.:""·, rorneceuora cias maquinas de
aposta di! ·'PALPlTEC ..1,-'. e rarnbern detentor de grande fortuna. e goza ne bC'n tr;J!~;(' entre Pohnco- d" /\J!0 Escalão
GO~.i1.I1C\ o que nos leva a crer, s;:ji..l C"principal motivo do nào currprimentc ~!~referid, (__arte Precatória.

Entre outros ..supõe-se de proonecuce (k SI. ;Vle"Sl&='>,d Empres» '·vERPLA~';". üdeilk'HI (1<:contraio uc e:\]J101Jyàl' üU:>logu::-
da Loteria do Estado de dOIas. oue alem ele deter o mon0DOiJO cie expioracao oas maouina-. i_'ACA->;IOCE1~, no esta CIO (I;::

Goias. tem ainda um comrronusso de razer investrmentos de R~ q j rnilhoes na 'f'''tl1l(,;'' d~ rermmars do' v)npn POl{FP.

e := também de propriedade .:1~~:~ ~.L,;,"ti" u =;-.-.;::~~'..E;'....·.:;.:::;c\.:·.!=~·..·. cn~J~ ;:.-:::.:"-:·'F,':-:.•~ ~:.;~;p;;""~;',.i.::;J.; ~~·';P;;"-';·l~,
tem como SO\..1L'ouciai (I Si. ';'J'\'_~~Ri\.lEElr~G un SiL''.·:., li"", •.•(L:':;1'. ~\ÍCSSl<::.

Entre outras, o Sr. Messias explora duas Loterias Municipais de .10;0 do Bicho nas cidades de Birigüi t: .•\ncatu~2. no E5!arl~

de São Paulo.

Obtivemos informacao .1U111v ao Sr. Hely Basilio ..Dueto! da Empresa "AEROER..-\SiL--, 4U;;: o Sr. Messias. aiem de oaru-
ouedista. era também possuidor (le uma Aeronave com propulsor li Jato "JATINHO"

Por considerar esgotadas as r,0~~jbi1id.acle~1.:..1;;solução pi:ilíi ~st~i lide. reiteramos lJ.(1~,;:.·\.l í;1t)~1\.'a e,:..t~Ministério no sentido d;
viabilizar a concreti ~r.
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