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Jardim Ana Carolina e Bela 
Vista recebem obras de 

melhoramento para população

 O prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui, inaugurou dia 24 
de junho, a ampliação e reforma 
da (UBSF) Unidade Básica 
de Saúde Familiar Terezinha 
Ribeiro Gomes, localizada no 

Bairro Jardim Ana Carolina, 
dando melhores condições 
no atendimento médico 
ambulatorial aos moradores dos 
bairros Jardim Ana Carolina e 
Bela Vista.

PAM será inaugurado em breve

 A inauguração do 
PAM será marcada em breve 
após adequações e instalação 
do novo centro radiológico, os 
equipamentos pesam mais de 
meia tonelada e foram adquiridos 
pela atual administração do 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, a 
ampliação, reforma e aquisição de 
móveis e equipamentos, deixará 
registrado na história da cidade 
do prata, sendo a maior obra 
social já entregue a população 
pratense.  O pronto atendimento 
municipal será inaugurado após 
inspeção técnica da Vigilância 
Sanitária que emitirá o alvará 
para o funcionamento, atendendo 
as legislações em vigor. O prédio 

está passando por acabamentos 
que podem serem visualizados 
por todos que passam pela rua, 
inclusive a instalação de um 
totem e renovação do paisagismo 
dos jardins. O prefeito Dr. Anuar, 
quando tomou posse recebeu 
uma notificação da Vigilância 
Sanitária para a interdição do 
funcionamento do PAM, pela 
forma precária que o prédio se 
encontrava, pois oferecia risco à 
saúde pública e a dos servidores 
que prestavam serviços naquele 
local.  O slogan da campanha 
eleitoral de Dr. Anuar, "A mudança 
é agora" está sendo cumprida, 
com ação e trabalho para a 
população.

O presidente do Sindicato 
Rural de Prata é destaque na 

revista FAEMG/SENAR
“Novos presidentes 
assumem Sindicatos 

com a difícil 
missão de ajudar os 

produtores a enfrentar 
os problemas 

causados pela seca”.
Nessa edição, você 
vai conhecer mais 

quatro dos 24 líderes 
sindicais.

EXPOPRATA 2014
Compre já o seu PASSAPORTE, com preço 
especial no primeiro lote e concorra a um 

carro 0 km (Fiat - Palio).

 Com apenas 33 anos, o 
jovem presidente do Sindicato já 
está em seu segundo mandato. 
Farmacêutico, atuou cinco anos no 
ramo, mas depois decidiu tocar os 
negócios da família no meio rural. 
O pai, avós e bisavós também 
eram do setor. Natural de Prata, 
trabalha com a família na Fazenda 
Santa Terezinha, de pecuária 
de leite e de corte. Casado com 
Marcela Mendes Vilela, Fabrício 
não tem filhos. Quando está no 

sindicato gosto de ir à fazenda 
com os amigos ou viajar. “Devido 
ao problema da seca, a produção 
ficou muito abaixo do esperado. 
Algumas lavouras chegaram a 
perder até 80% da soja e do milho. 
O desafio vai ser tentar evitar a 
queda no preço do leite e na arroba 
do boi gordo. Vamos correr atrás 
do governo e dos bancos para 
tentar prolongar o financiamento 
e pagar os custos das despesas.” 
(Fonte: Faemg/Senar)

Prata
Fabrício Franco Vilela
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CONSELHO TUTELAR ESCLA-
RECE SOBRE ADOÇÃO - 
Dedicamos essa história para 
que todos possam pensar em: 
Porque mudamos? Porque 
esquecemos aquilo que há de 
bom em nós? Enquanto crianças 
há algo de divino e puro que vai 
se perdendo durante a vida... 
“Os alunos da professora do 
primeiro ano numa escola infantil 
estavam a examinar uma foto 
de família. Uma das crianças da 
foto tinha os cabelos de cor muito 
diferente da dos outros. Alguém 
sugeriu que essa criança tivesse 
sido adotada. Logo, uma menina 
disse vivamente: - Sei tudo sobre 
adoção, porque eu fui adotada! 
Logo, outro aluno perguntou: - 
“Sim”? Então o que significa “ser 
adotado”? – “Significa”, - continuou 
a menina encantada por despertar 
tanta atenção nos colegas - que tu 
cresceste no coração da tua mãe, 
e não na sua barriga!” Adoção 
é um gesto de nobreza, poucas 
pessoas têm essa grandeza no 
coração e conhecimento suficiente 
para ajudar nessa causa. Muitas 
crianças precisam de nós. É 
preciso ter muito dinheiro? Claro, 
que não! E, porque adotar? Adote 
uma criança e lhe dê o direito de 
ter uma família que irá lhe amparar 
conquistar paz, amor, carinho e o 
principal, o direito de SER FELIZ 
para toda sua vida! (Conselho 
Tutelar)
PARÓCO PADRE JOSÉ EDU-
ARDO É DESTAQUE – O 
pároco Padre José Eduardo 
vem conquistando seu espaço 
na comunidade, pela humildade, 
aproximação com a juventude 
na participação das missas nas 
celebrações, alguns arriscam 
afirmar sua semelhança com o 
papa “Francisco”. Para maneira de 
acolher as pessoas. As celebrações 
são objetivas, a homilia é preparada 
com antecedência abordando a 
essência das leituras, evangelhos, 
numa linguagem clara e direta. 
A celebração de Corpus Christi 
merece elogios, uma celebração 
rica, dispensando os tapetes que 
além de poluir as ruas tem um alto 
custo e em contrapartida, o gesto 
concreto de alimentos e agasalhos 
para atender as pessoas 
necessitadas da comunidade. 
É por tudo e muito mais que os 
paroquianos vê a semelhança do 
Papa Francisco, lembrando que a 
fé obras e morta. Parabéns Padre 
José Eduardo. (Miguel Soares) 
APROVADA A LEI DE PROTE-
ÇÃO AOS ANIMAIS – A Lei de 
Bem Estar Animal e de apoio a 
Equinocultura de iniciativa do Exe-
cutivo, foi aprovada pela Câmara 
de Vereadores. É uma notícia 
que merece ser comemorada 
principalmente para os amantes 
das Cavalgadas, que a partir de 
agora passam a fazer parte do 
Patrimônio Cultural Pratense, 
tendo o Poder Executivo a função 
de proteger para as atuais e futuras 
gerações. A lei exige que seja feito 
um trabalho de caráter educativo 
e de orientação, observando a 
segurança, para facilitar o livre 
trânsito dos animais e não limitar 
e restringir a participação do 
cavalo em evento equestre, além 

de exigir atestados de vacinação 
e medidas para o controle de 
doenças e enfermidades, além da 
presença de Medico Veterinário 
para atendimento aos animais, 
estabelecendo a colocação de 
cochos d’água potável em alguns 
trechos da cavalgada, garantindo 
uma infraestrutura que mantenha 
a integridade física e bem-estar 
dos animais desde a sua chegada 
até o final do evento. Devendo 
os organizadores do evento em 
parceria com o Poder Público 
promover políticas públicas de 
fomento a equinocultura com cursos 
de treinamento para tratadores e 
treinadores de cavalos, e produção 
de alimentação, organização e 
manejo em locais de hospedagem 
ou hotelaria de cavalos, devendo 
as autoridades competentes 
combater a prática de abuso e 
maus-tratos aos cavalos durante 
atividade ou evento equestre ou de 
apoio a equinocultura.
VENHA FAZER SUA MATRICULA 
NA UAITEC PRATA - A Univer-
sidade Aberta e Integrada de 
Minas Gerais esta oferecendo 
cursos de capacitação profissional, 
cursos de Auxiliar de Escritório, 
Departamento Pessoal, Telefonista 
e Recepcionista, Segurança do 
Trabalho, Legislação Trabalhista, 
Gestão Ambiental, Introdução 
à Informática, Cabeleireiro, Se-
cretariado, Organização de Even-
tos, Maquiagem, Pedologia entre 
outros cursos. Venham fazer um 
curso 100% gratuito e se preparar 
para o mercado de trabalho, 
os cursos são oferecidos pela 
UAITEC a primeira Universidade 
Pública de Prata, venha conhecer 
a UAITEC na Rua Presidente 
Antônio Carlos nº 211 – Centro 
/ Informações: 9696-6153. Prof. 
Esp. Talles Augusto Arantes Silva 
(Coordenador da ITEC) 
COMUNICAÇÃO PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PRATA - O 
prefeito do Prata Dr. Anuar 
Arantes Amui e o Presidente da 
Associação Atlética Pratense 
Edmar Lopes Pires, convidam toda 
a população para assistir o jogo da 
semifinal pela Copa Amvap, entre 
a Pratense e a equipe de Araguari, 
neste domingo, dia 29 de junho, 
às 15h00min horas, no Estádio 
Cid Pádua Vilela. Entrada Franca. 
Vamos todos torcer pela Pratense.
NÃO ATENDA ESSES NÚ-
MEROS DE TELEFONES 
(21*0211581172839#) (11) 
9965.0000 - Bandidos ligam a 
cobrar das penitenciarias a cobrar. 
A pessoa identificou-se como 
sendo da Telefônica dizendo 
que meu telefone estava com 
linha cruzada e ela iria consertar. 
Segundo informação da policia 
esta é uma ligação do Comando 
Vermelho, das penitenciárias do 
Rio de Janeiro e que este número, 
se acionado, é mais que um clone, 
é uma extensão de seu telefone. A 
partir daí, eles ouvem tudo o que 
você fala e se for interessante para 
eles, começam a ameaçar. Isto 
é sério extremamente perigoso. 
Avisem todos os seus familiares, 
amigos, principalmente os mais 
idosos, empregadas, adolescentes, 
enfim, aqueles que, sem maiores 
preocupações, possam cair nessa 
conversa... O próprio policial pediu-
me para divulgar. Inclusive, se 
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C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA MOTOCICLETA TWISTER – Ano 2007/ Modelo 08/ cor 
cinza, Preço a combinar: Tratar (34) 9686-7881.
VENDO MATERIAL PARA GALINHEIRO SEMINOVO – Tela, 
madeiramento da cerca e do telhado, 10 telhas de amianto novas, 
comedouro e bebedouro automático. Preço de ocasião. Tratar 9136-0096 
(TIM) ou (9999-8767) CTBC.
VENDO OU TROCO EM GADO – 1 Ordenhadeira Westfalia, 4 conjuntos 
com extrator, 1 Tanque Bosio 2.000 L, 1 Picadeira nogueira modelo 6.600, 
1 Gerador de energia de 30 KVA. Tratar (34) 9974-7205.
VENDO UMA CASA NO BAIRRO JACARANDA – Com 03 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, varanda, lavanderia, quarto de despejo com banheiro, 
garagem, cerca elétrica, portão eletrônico: OBS: Motivo Mudança. Tratar 
(34) 9997-1709 falar com Marco Aurélio. 
VENDO LOTE NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD: Tratar 
(34)9661-3006
VENDO AGIO DE UMA VAN COM SERVIÇO – ANO 2000, com fatura 
R$ 227,00 por dia: Tratar (34) 9969-7303.
VENDO TERRENO DE ESQUINA – No Bairro Residencial Parque do 
Jacarandá. Tratar 9136-0096 ou 9999-8767.

Panificadora Serve Bem, Atakadim, Empório Augusto, Panificadora Doçura, Armazém Santa Rita, 
Casa de Carne Gaucho do Fite, Casa dos Pães, Panificadora Jardim Brasil, Mercearia do Japão, 
Supermercado Bom Vizinho, Venture Veículos, Supermercado Lucas, Loja Agropecuária Cooprata, 
Franguinho Auto Center, Casa Mil Variedades, Tutá Construcenter, Disk Gás e Bebidas do Renito, 
Casa do Fazendeiro, Agrococal, Construmoura, Sindicato, Rural de Prata, Caixa Econômica, 
Banco do Brasil, Bradesco, Ceditril, Barbearia do Carlinhos, Salão do Zezinho, Salão do Zéti, 
Casa de Carnes Moreira, Pastelaria do Mané, Lucas Prático, Cooprata, Supermercado Cooprata, 
Panificadora e Confeitaria 7 Irmãos, Supermercado Sheyla, Refrilar, ElétroPrata, Casa de Carnes 
Zé Carlos, Supermercado Bom Vizinho, Supermercado Brasilão, Supermercado Kollosso, Pirâmide 
Materiais para Construção.

Locais onde você encontra o Jornal de Negócios

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

conhecesse alguém da imprensa, 
pedir para que eles também 
divulgassem, pois, infelizmente, 
o golpe já está fazendo vítimas 
em várias localidades. Não deixe 
de publicar essa mensagem: Não 
atender ligação no celular deste 
número: (11) 9965.0000 todos os 
números que estão atendendo, 
estão sendo clonados. 
CRIMINOSOS ARMADOS ASSAL-
TAM PASSAGEIROS DE ÔNIBUS 
NO PRATA, ROUBO OCORREU 
NA BR-153, NA MADRUGADA 
DESTA SEGUNDA-FEIRA (23), 
SUSPEITOS LEVARAM DINHEI-
RO, CELULARES, RELÓGIOS 
E OUTROS PERTENCES - 

Um ônibus de turismo com 35 
passageiros foi assaltado na 
madrugada desta segunda-feira 
(23), na BR-153, próximo a Prata. 
De acordo com a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), seis assaltantes 
armados chegaram em um 
veículo e interceptaram o ônibus. 
Eles levaram dinheiro, celulares, 
relógios e outros pertences das 
vítimas. Ainda segundo a PRF, 
não houve disparos de arma de 
fogo e ninguém ficou ferido. Os 
assaltantes fugiram e não foram 
identificados. Após a PRF atender 
a ocorrência, o ônibus seguiu 
a viagem normalmente. (Fonte: 
Portal G1)
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 A Inflação está Grávida 
“O dragão baterá em nossas portas logo 

após as eleições” * Gilclér Regina
 Está-se criando 
um apertado gargalo para o 
desenvolvimento. Não precisa 
nem esperar o final do ano para 
entender como determinadas 
coisas irão acontecer. Crescemos 
pouco e bagunçamos a casa. 
As altas de preços dos produtos 
industrializados somaram-se as 
fortes elevações dos preços dos 
serviços, mantendo a inflação 
sistematicamente acima da meta 
de 4,5% ao ano desde 2009. 
O DRAGÃOZINHO dos preços 
controlados pelo governo nasce 
após as eleições. Há mais de 
um ano, os preços de ônibus, 
metrô, gasolina, energia elétrica 
e outros tem sido represados 
para conter a INFLAÇÃO e as 
MANIFESTAÇÕES DE RUA. E 
qualquer um sabe que INFLAÇÃO 
PERDE ELEIÇÃO! Estes preços 
terão de ser realinhados para evitar 
o colapso dos serviços e contas 
públicas. O ajuste será inevitável e 
virá em três vertentes: 1 - Elevação 
de preços, 2 - Corte de gastos do 
governo e 3 - Aumento de impostos. 
E ainda teremos um certo risco de 
crise global, por exemplo, a bolha 
imobiliária e de crédito da China. 

Exemplo: Em 2008, menos de 
2% dos financiamentos globais 
em dólares, euros e ienes iam 
para empresas chinesas... No 
ano passado, foram 39%. Cheiro 
de calote por aí. O resultado das 
eleições será fundamental para 
a economia, mas ganhe quem 
ganhar, apertem os cintos, 2015 
está aí! Não sou economista nem 
de formação nem de informação...  
Percebo que podemos fazer coisas 
diferentes, sair do quadradinho, 
sair da tela comum, da mesmice 
e podemos sim, criar e inovar... 
Nós temos que ter cuidado com 
os desmotivados de plantão, os 
“profetas do caos” que se vestem 
com a roupa de "realistas", mas 
na realidade são pessimistas. Em 
contrapartida, nunca fui e não 
serei motivado ingênuo, utópico, 
irresponsável com a realidade. 
Sabemos que construímos todas as 
realidades com nossos sonhos. E 
essa INFLAÇÃO ESTÁ GRÁVIDA, 
o que pode atrapalhar muito os 
nossos sonhos... O que virá por 
aí, necessariamente passará pelo 
meu voto e pelo seu. É a única 
arma que une ricos e pobres.  Um 
forte abraço e estejam com Deus!

Trabalhador na Equideocultura/Equitação
Período: 14 a 17 de abril de 2014

Local: Comunidade de Três Barras
Instrutor: João Adolfo Ribeiro Neto

Mobilizador: Claudinho do Sindicato.

Trabalhador na Operação e na 
Manutenção de Ordenhadeira

Período: 26 a 28 de março de 2014
Local: Fazenda Samambaia 

Proprietário: Jose Rosa Pereira
Instrutor: Zilberto Martins Pereira

Mobilizador: Claudinho do Sindicato

SINDICATO RURAL DE 
PRATA EM PARCERIA COM O 

SENAR MINAS REALIZARAM OS 
SEGUINTES CURSOS:

O Sindicato Rural de Prata informa que o 
associado que esta em dia com a mensalidade/
anuidade da Entidade ficara isento de pagar a 
comissão para venda de bovinos nos leilões 
realizado no recinto do Parque de Exposição 

Virgilio Galassi - Leilão do Produtor Rural, 
portanto, se ocorrer defesa pagara comissão de 
1% (um por cento). Venha participar dos leilões 

e fazer bons negócios. - Próximo Leilão - dia 
20/06/2014 às 19 horas.

Atenção 
Produtor Rural

A Covardia 
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
 Por Carlos Alberto Ramos Soares de Queiroz

 Em Brasília a fama do 
ex-presidente Lula é de que ele 
não “entra em bola dividida”, nos 
embates políticos, porque é fraco 
e medroso e poderá sair perdendo. 
Ontem vimos isso acontecer com 
clareza. A Copa do Mundo,  se 
assim poderemos chamar o que 
esta acontecendo no Brasil, hoje, 
que na verdade não passa de 
uma caneca de lata, daquelas 
bem vagabunda, foi ideia do Lulla, 
foi elle quem enganou (para não 
dizer outra coisa que rima com 
enganou), os dirigentes da FIFA de 
que o Brasil tinha plenas condições 
de realizá-la, que tudo seria 
uma maravilha, que seria a copa 
das copas, que nunca antes no 
mundo, houve uma melhor, que os 
estádios, os meios de transportes, 
aeroportos, hospitais, ruas e 
avenidas, os hotéis, enfim todo o 
suporte seria o melhor do mundo, 
etc, etc. Tudo mentira, enganação 
e corrupção. Os estádios estão 
inacabados, as vias públicas 
estão improvisadas, os aeroportos 
inacabados, os hospitais são a 
mesma porcaria, os projetos de 
mobilidade urbana inacabados. O 
espetáculo de abertura foi digno 
de vergonha. Na verdade foi um 
fracasso redundante.  O custo 
disso tudo foi estratosférico, graças 
à má gestão dos recursos, a 
corrupção que levou mais de 50% 
do dinheiro disponibilizado e muitas 
outras mazelas do governo federal. 

Entretanto cadê o Lula que foi o 
culpado de tudo isso. Porque ele 
não foi ao estádio do seu time do 
coração para assistir a abertura da 
caneca de lata, junto com o poste 
que ele colocou no governo federal 
e largou o poste Dilma na boca dos 
leões para receber várias vaias e 
xingamentos que foram ouvidos 
pelo mundo inteiro através da TV 
e na presença de vários chefes 
de estados, do Secretário Geral 
da ONU e etc.  Foi um vexame e 
uma vergonha monumental.  É fácil 
explicar. Por que o Lulla é covarde. 
É um traidor. É o Barba que ficou 
preso do Deops. Certamente o 
Lula percebeu o vexame que iria 
ter que enfrentar e amarelou, fico 
com medo do monstro que ele 
criou e se escondeu no seu apto. 
em S.B. do Campo. Aliás essa é a 
maior das suas características. Se 
acovarda. Quando o risco aumenta 
elle some e larga para os outros 
as bombas e os enfrentamentos. 
Tem medo da própria sombra e 
de vir a ser investigado. Mas esse 
dia vai chegar e ele vai ter que 
explicar muitas coisas... (Carlos 
Alberto Ramos Soares de Queiroz 
é Advogado em São Paulo).
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 Marina Silva pode 
concorrer ao Senado, cargo 
para o qual acha que tem mais 
chances de se manter poderosa 
e visível, desistindo de ser vice de 
Eduardo Campos. Aécio Neves 
comemora o boato, pois gostaria 
de ter o socialista como vice, já 
que encontra dificuldades para 
fechar com Henrique Meirelles. 
Filiado ao PSD, ele encontra 
dois obstáculos. A indecisão 
de Gilberto Kassab, que flerta 
com os tucanos, mas promete 
manter a conjunção carnal com 
os petistas, e a animosidade com 
o economista Armínio Fraga – 
também ex-presidente do Banco 
Central do Brasil, que comanda 
a formulação econômica de 
Aécio. Dilma Rousseff, que já foi 
abandonada na urna funerária 
pelo PTB, corre o risco também 
de perder o apoio do PR. A 
petista, com DNA brizolista, 
também lamenta ter perdido o 
apoio do “amigo” Sérgio Cabral 
Filho. A adesão de Cabralzinho 
ao “Aezão” - apoio a Aécio, que 
apoia a reeleição de Luiz Pezão, 
contra o Lindbergh Farias, que 
obteve o desastroso milagre de 
levar o craque Romário (PSB) a 
fazer um gol contra ao apoiá-lo. 
Em seu facebook, o “Baixinho” 
levou mais pancada dos eleitores 

enfurecidos que dos zagueiros 
que o perseguiam nos tempos de 
jogador de futebol. O Prefeito do 
Rio de Janeiro, o peemedebista 
Eduardo Paes, foi quem melhor 
cunhou um termo chulo para 
definir a atual conjuntura 
política marcada por acordos 
impensáveis e por traições 
repentinas ou inesperadas. 
Estamos em meio a uma 
“Bacanal Eleitoral”. A definição é 
uma evolução do conceito usado 
pelo deputado Alfredo Sirkis 
para denominar as alianças nas 
eleições fluminenses: “suruba 
eleitoral”. No bacanal ou na 
suruba, quem mais perde é o 
Partido dos Trabalhadores. O 
partido dos traíras, cuja cúpula 
sempre falhou no cumprimento 
de acordos de campanha, 
mantém um casamento de 
fachada (pela metade) com o 
PMDB. Estrategicamente, Michel 
Temer e a direção peemedebista 
continuam com o governo, até 
a hora que o PTitanic afundar 
de vez. A outra banda, liderada 
por Eduardo Cunha, voou 
para o ninho do tucano Aécio. 
Governista eterno, o PMDB 
ganha de todo jeito. Não importa 
quem vença. Aécio Neves age 
nos bastidores com o espírito 
de seu avô Tancredo Neves, 

Bacanal eleitoral: Marina pode largar Eduardo, desejado por Aécio, 
que desarma alianças frágeis do PT

para desmontar as frágeis 
alianças petistas que pareciam 
consolidadas, mas eram tão 
sólidas que desmancham no 
ar (como diria o velho Karl 
Marx). Muitas surpresas ainda 
devem ocorrer na campanha 

presidencial que promete ser a 
mais violenta e cheia de traições, 
desde o tempo em que Fernando 
Collor (hoje aliadíssimo do PT) foi 
eleito. (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 23 de Junho 
de 2014).
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Vendo ágio desta casa 

Na Rua Coronel Emidio Marques de esquina, com 
2 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço com 
varanda, com terreno que dá para construir outra 
casa. Tratar: 9136-0096 (TIM) ou 9999-8767 (CTBC)
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ANUNCIE NO

Governador do Piauí rompe com 
Dilma e fecha com Aécio

 O governador do Piauí, 
Antônio José Moraes Souza, 
conhecido como Zé Filho (PMDB), 
reuniu os representantes de 18 
partidos que dão sustentação 
política a seu governo para lançar 
a chapa de reeleição ao lado 
do ex-prefeito de Teresina Silvio 
Mendes (PSDB), candidato a vice-
governador, e do ex-governador 
Wilson Martins (PSB), candidato 
a senador. Zé Filho confirmou o 
rompimento com o governo Dilma 
Rousseff (PT) e declarou apoio 
à candidatura do presidenciável 
tucano Aécio Neves. Na reunião, 
que aconteceu nesta terça-
feira, 24, na sede do PMDB, foi 
anunciada a perspectiva deste 
grupo político de eleger 20 dos 30 
deputados estaduais e sete dos 
dez deputados federais do Estado 
além dos candidatos ao governo do 
Estado e ao Senado. Zé Filho disse 
que ainda trabalha para aproximar 
mais dois partidos desta coligação. 
O grupo tira o palanque de Dilma e 
abre para Aécio, deixando espaço 
ainda para o ex-governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos 
(PSB). Tanto o PSDB, quanto 
o PSB confirmaram a presença 
dos dois presidenciáveis na 
convenção do grupo, que será 
feita de forma conjunta na sexta-
feira (27), em Teresina. Nos 

discursos, durante a reunião para 
definir detalhes da convenção e 
da coligação proporcional entre 
os partidos, Zé Filho afirmou que, 
com a união dessas legendas, 
não há como perder as eleições - 
opinião compartilhada por Wilson 
Martins. Ambos concorrem contra 
o senador petista Wellington Dias, 
que disputa o governo do Estado, 
tendo a deputada estadual do PP, 
Margarete Coelho, como candidata 
a vice-governadora e o ex-prefeito 
de Teresina Elmano Ferrer (PTB), 
como candidato a senador. "O 
mais difícil foi conseguir a unidade 
da base. Mas agora temos 
18 partidos unidos em prol da 
campanha. É uma coligação forte, 
que tem como base o povo. Vamos 
fazer todo o trabalho necessário 
para ganhar a eleição e continuar 
o trabalho que foi feito pelo Piauí. 
Nós vamos ganhar. Vamos entrar 
na casa das pessoas, mostrar o 
que fizemos e como vamos fazer 
muito mais", afirmou o governador, 
que substituiu o deputado federal 
Marcelo Castro (PMDB), na 
candidatura ao governo do Estado. 
Os partidos que confirmaram 
aliança são: PMDB, PSDB, PSB, 
PRB, PSD, PSL, PTN, PPS, PPL, 
DEM, PSDC, PDT, PMN, PTC, 
PCdoB, PTdoB, PV e PEN. (Fonte: 
Portal UOL)

“Governo é tão ruim que até 
PT quer mudar”, diz tucano

 O candidato do PSDB à 
Presidência, Aécio Neves, disse 
neste sábado que o governo da 
presidente Dilma Rousseff é "tão 
ruim que até o PT quer mudá-lo". 
O tucano aproveitou o fato de 
receber o apoio do Solidariedade 
(SDD) em São Paulo no mesmo 
horário em que os petistas 
realizavam convenção nacional, 
em Brasília, para criticar sua 
adversária na eleição. "Sabe 
qual é a palavra que mais se fala 
hoje (ontem) na convenção do 
PT? É mudança! A constatação 
que eu faço é que esse governo 
é tão ruim que até o PT quer 
mudá-lo", afirmou. Em sua mais 
difícil disputa presidencial desde 
2002, o PT adotará o slogan 
Mais Mudanças, Mais Futuro, e 
Dilma deve reforçar o discurso de 
que só quem fez no passado é 
capaz de fazer mais de agora em 
diante. Na convenção do SDD, 
Aécio foi recebido com festa 
pelos militantes do partido criado 
no ano passado pelo deputado 
Paulo Pereira da Silva (SP), o 
Paulinho da Força, e apontado 

pelo anfitrião como a "pessoa 
certa" para fazer as mudanças. 
Paulinho, como prometido aos 
tucanos, evitou ataques diretos 
à Dilma. Aécio fez um discurso 
inflamado, com críticas à política 
econômica do governo e um 
apelo à necessidade de retomar a 
ética no País. Como falava a um 
público formado principalmente 
por sindicalistas, o candidato 
garantiu que, se eleito, vai 
manter os direitos trabalhistas 
e resgatar a "dignidade dos 
aposentados". O discurso de que 
Aécio seria o mais preparado 
para fazer as mudanças que 
o País precisa foi adotado por 
outros tucanos presentes no 
ato, como o governador de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, e o ex-
governador José Serra. Alckmin, 
que também terá o apoio do SDD, 
disse que ele e Aécio estarão 
juntos para "servir ao Brasil". 
Serra afirmou que o PSDB 
confiou a Aécio a "missão de 
mudar o Brasil". As informações 
são do jornal O Estado de São 
Paulo.

Imagina depois da Copa
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Nelson Motta

 Alguma coisa está 
dando errado e o estrategista 
João Santana deve estar muito 
preocupado: quanto mais se 
intensifica a propaganda oficial 
em todas as mídias, alardeando 
as realizações do governo e todos 
os ganhos com a Copa do Mundo, 
mais caem a aprovação e as 
intenções de voto da presidente 
Dilma e mais aumentam os seus 
índices de rejeição. E a Bolsa 
sobe. Imagina depois da Copa, 
com metade do tempo do horário 
eleitoral na televisão ocupado 
por avassaladora publicidade 
triunfalista tentando convencer 
os eleitores que a sua vida e seu 
país estão muito melhores do que 
eles pensam. E que quem ganha 
salário de mil reais agora é classe 
média. Não dá para rejeitar as 
pesquisas agora e aceitá-las há 
três anos, quando eram positivas. 
Nem responsabilizar a “mídia 
golpista”, se há dois ou três anos, 
apesar dela, a aprovação do 
governo era muito maior. Resta 
sempre a conspiração. Blogueiros 
oficialistas denunciam que todas 
essas manifestações que estão 
parando cidades por aumentos 
salariais têm o único objetivo de 
impedir a reeleição da presidente 
Dilma… Lula chegou a atribuir 
o baixo crescimento do PIB ao 
mau humor dos empresários, 
trocando a consequência pela 
causa. Mas quem azedou o 
humor de 70% da população? 

Se fosse Chávez dizia logo que 
era uma conspiração do Império 
e explicava tudo, mas aqui nem 
o Zé Dirceu ousaria tanto. Como 
explicar que só pouco mais 
da metade dos delegados na 
convenção do PMDB, mesmo 
com o vice da chapa e todos 
os seus cargos no governo, 
tenha votado pelo apoio à 
candidatura de Dilma? Numa 

votação secreta, no escurinho 
da cabine… com delegados 
peemedebistas… vocês sabem 
como é… ainda bem que os 
peemedebistas não traem seus 
aliados… só quando é pelo bem 
do Brasil… A saia está tão justa 
que a estratégia de Dilma tem 
sido responder com veemência 
e cheia de razão… a acusações 
que não lhe foram feitas, mas 

não consegue se defender das 
evidências que provocam danos 
à sua candidatura: crescimento 
baixo + inflação alta + obras 
atrasadas = má gestão. Se João 
Santana conseguir reverter isso, 
mereceria ser ele o presidente, 
e não Dilma. `(Nelson Motta 
é Jornalista e Crítico Musical. 
Originalmente publicado em O 
Globo em 13 de Junho de 2014).
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O “inferno astral” de Dilma às vésperas da campanha

 Em dezembro do ano 
passado, quando o Datafolha 
realizou sua rodada final de 
pesquisas sobre a sucessão 
presidencial em 2013, a 
presidente Dilma Rousseff 
marcava 47% das intenções 
de voto no cenário contra seus 
futuros adversários Aécio Neves 
(PSDB) e Eduardo Campos 
(PSB). Como o porcentual 
de brancos, nulo e indecisos 

atingia 23%, era possível afirmar 
que a petista seria reeleita no 
primeiro turno. Mais: na época, 
as sondagens mostravam que 
Dilma recuperava aos poucos a 
popularidade perdida na esteira 
das manifestações que tomaram 
o país nos meses anteriores. No 
último levantamento de campo 
feito pelo instituto, em junho, Dilma 
marcou 34%. Seus oponentes 
ainda patinam para subir, mas o 

“Perda de palanques, aliados divididos, vaias e popularidade em queda: 
a dez dias do início da campanha, surgem dores de cabeça de última hora”

desempenho da petista já não 
assegura a vitória no primeiro 
turno. Há menos de duas semanas, 
Dilma ouviu xingamentos e vaias 
das arquibancadas durante a 
abertura da Copa do Mundo em 
São Paulo e, no último sábado, 
teve seu nome oficializado na 
corrida eleitoral em uma tensa 
Convenção Nacional do PT. No 
evento, coube ao presidente do 
partido, Rui Falcão, verbalizar 
a preocupação que aflige dez 
entre dez dirigentes petistas às 
vésperas do início da campanha: 
"Já se tornou lugar comum dizer 
que esta eleição será a mais 
dura, a mais difícil de todas. E 
os fatos mostram que sim". Rui 
Falcão estava certo. Nos últimos 
dias, até arranjos que a equipe 
de Dilma dava como garantidos 
começaram a ruir. Em menos 
de uma semana a presidente-
candidata foi abandonada pelo 
PTB, que anunciou apoio a Aécio 
Neves, foi surpreendida pelo 
movimento "Aezão", no Rio de 

Janeiro, e agora tenta desatar 
nós que colocam em risco o 
apoio de siglas como PP e PR. O 
primeiro realizou sua convenção 
nesta quarta feira, mas sequer 
convidou Dilma para o evento, 
num sinal claro de que ela não é 
unanimidade. O segundo adiou a 
decisão para o próximo dia 30 e já 
deixou claro seu recado: o apoio 
à chapa petista está condicionado 
a mais cargos em seu quinhão 
predileto no governo federal, o 
ministério e as autarquias dos 
transportes.Nem mesmo o PMDB 
facilitou a vida da presidente: a 
convenção do partido que definiu 
apoio a Dilma teve votação foi 
muito mais apertada (59% a favor) 
do que o vice-presidente, Michel 
Temer (PMDB), planejava. Nesse 
caso, os entraves estarão em 
palanques estaduais importantes, 
como Bahia e Ceará. Não é por 
acaso que os próprios petistas 
veem nessa a disputa eleitoral 
mais difícil desde 2002. (Fonte: 
Revista Veja)

Petralhas são investigados em 314 casos de corrupção
 O Partido dos 
Trabalhadores tem 314 casos 
sendo investigados pela Justiça, 
Ministério Público, Polícia Federal, 
Receita Federal e Tribunal de 
Contas da União. O santo nome 
do mito Luiz Inácio Lula da Silva 
é citado em pelo menos 10 
situações. A Presidenta Dilma 
Rousseff aparece em 7. Os 
números assustadores do grau 
de corrupção no setor público, 
envolvendo a classe política, são 
tabulados por grandes escritórios 
de Lobby, que prestam assessoria 
aos políticos e partidos, em Brasília. 
O PT e seus dirigentes não figuram 
sozinhos no levantamento sobre 
broncas que poderiam acabar em 
condenações criminais, cíveis ou 
administrativas, se o Brasil não 
fosse o País da Impunidade. O 
PTB, que abandonou o PTitanic, 
é investigado em 125 situações. O 
PMDB, que se divide entre Dilma 
e Aécio Neves para ser “sempre 
governista”, é alvo de 72 inquéritos 
ou processos. O PSDB, que tenta 
cristalizar o voto anti-petista, tem 
47 problemas sob investigação. 
Até o PSOL, com o discurso 
moralista de esquerda, tem 7 casos 
sob apuração. A preocupação dos 
políticos e dirigentes partidários só 
não é maior porque, no final das 
contas, nada acontece de concreto 
contra os eventuais infratores. 
Geralmente, investigações 
escabrosas não se concluem, 
em tempo hábil, no Brasil da 
Injustiça Sistêmica. A maioria dos 
casos cai no esquecimento da 
opinião pública. A falta concreta 
de provas para condenar, apesar 
dos indícios e evidências, facilita o 
esquema de impunidade. Quando 

algum caso chega a condenação, 
infindáveis recursos, que podem 
durar décadas nos tribunais, geram 
prescrição das penas. Apesar da 
onda de corrupção constatada 
pela opinião pública e publicada, 
afetando negativamente o humor 
do eleitorado, os políticos sabem 
que tal problema não é decisivo na 
hora do eleitor sentar o dedo na urna 
eletrônica. A percepção econômica 
é quem define a decisão final de 
quem vai votar. Quem se sente 
beneficiado economicamente 
ou pelo clientelismo com a 
máquina pública tende a votar 
com o governo. Já quem sente 
dificuldades com a conjuntura 
econômica, por aumento do 
custo de vida, alta de impostos, 
dificuldades na hora de pagar 
dívidas ou o sumiço do dinheiro na 
hora de fazer compras no dia-a-dia, 
acaba apostando na “oposição”. A 
percepção e a sensação concreta 
de que a economia tem problemas, 
por má gestão, corrupção ou 
incompetência conceitual da 
política econômica, são os fatores 
que sacramentarão a derrota 
reeleitoral de Dilma Rousseff. A 
pecha de corrupção cristalizada 
sobre a petralhada tem um efeito 
desmoralizante secundário. Se 
tudo estivesse bem na economia, 
o PT ganharia facilmente a Copa 
Reeleitoral. Vai perder, com 
chances de levar uma goleada, não 
por mérito da “oposição”. A derrota 
é porque a maioria sente que o 
pirão econômico desandou ou vai 
desandar se o mesmo esquema de 
desgovernança continuar em vigor. 
O jogo eleitoral já está decidido 
no Brasil, da mesma forma de 
sempre. A política econômica, 
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tradicionalmente imposta de fora 
para dentro, sofrerá ajustes para 
que tudo continue sob controle da 
oligarquia financeira transnacional 
e seus cartéis. Eles comandam o 
sistema Capimunista no Estado 
tupiniquim – que não tem previsão 
de sofrer mudanças, mantida 
a mesma ordem política atual. 
Ganhará a eleição de 2014, 
como sempre, quem for ungido 
e patrocinado pelo esquema 
transnacional de poder. O PT 
promete sair reagindo, radical e 
violentamente, à perda do poder 
federal. Se a reação petista e 
petralha afetar profundamente os 
interesses da oligarquia financeira 
transnacional, seu esquema será 
dizimado. Caso deixe o poder, 
na base do jeitinho brasileiro, 
deixando aberta uma portinha 
para um futuro retorno, tudo fica 
como dantes, sob pretensa nova 
direção. O movimento do PT e 
seus aparelhos ideológicos, radical 

ou light, ditará o que vai acontecer 
no Brasil daqui para frente. Uma 
coisa é consenso entre governistas 
e oposicionistas. O ano de 2015 
não será fácil do ponto de vista 
econômico. Demandará ajustes 
– na ótica da oligarquia financeira 
transnacional – para que o Brasil não 
entre em uma crise. Se os petistas, 
PTs da vida com a perda do poder, 
partirem para a porrada, a situação 
pode caminhar para uma ruptura 
institucional. Nessa conjuntura 
de caos, tudo pode acontecer. O 
mais fácil é que alguns daqueles 
314 casos sob investigação (e 
muitos mais que podem surgir, 
a qualquer momento) acabem 
dando em alguma coisa, tal como 
aconteceu com o “justiçamento” 
político do Mensalão – que puniu 
alguns gatunos pingados, sem 
chegar ao chefe real da gang. Se 
a petralhada, perdendo a eleição, 
também perder a cabeça, pode, 
literalmente, ficar sem ela...  

Montadoras japonesas anunciam recall 
de quase 3 milhões de carros

 A montadora japonesa 
Honda anunciou um recall de mais 
de 2 milhões de veículos no mundo 
por um problema no sistema de 
airbag. A Honda informou que 
a medida afeta 2.033.000 de 
veículos que foram fabricados 
entre agosto de 2000 e dezembro 
de 2005. Mais de 1 milhão de 
carros afetados estão na América 
do Norte e outros 668 mil estão no 
Japão. Outras duas montadoras, 
Nissan e Mazda, fizeram anúncios 
similares nesta segunda-feira. A 
Nissan anunciou um recall de 755 
mil veículos e a Mazda, de quase 
160 mil carros. O inflador do airbag 
pode ter um defeito e, na pior das 

hipóteses, provocar um incêndio 
e ferir os ocupantes do veículo, 
informa a Honda em um documento 
enviado ao ministério japonês 
dos Transportes. Este é o mesmo 
problema que obrigou a Toyota a 
anunciar um recall de 2,27 milhões 
de carros. No início do mês, a 
Toyota anunciou um problema 
similar. No caso da empresa, parte 
dos veículos afetados já haviam 
sido convocados a um recall pelo 
mesmo motivo em abril de 2013. 
A Toyota explicou que desejava 
"mudar a solução" apresentada ao 
problema na ocasião, o que levou 
a empresa a anunciar um novo 
recall.


