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Capacitação das 
assistentes sociais

 Aconteceu no dia 03 
de julho de 2014, no plenário 
da Câmara Municipal, uma 
reciclagem para as assistentes 
sociais, conduzida por Alexandro 
Paiva, da AMVAP. A secretária de 

Ação Social, Trabalho e Promoção 
Humana, Letícia Gardim Monteiro 
Amui, agradeceu a participação 
das assistentes sociais e enfatizou 
a importância desta capacitação 
no nosso município.

Novos veículos são adquiridos 
para atender a população

 A administração do 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, 
adquire mais veículos para 
atender a população. No primeiro 
ano de governo a administração 
de Dr. Anuar, renovou toda a frota 
de veículos da prefeitura e agora 
em apenas 18 meses de mandato 

está incorporando a frota, vários 
outros veículos para atender com 
melhor qualidade os trabalhos 
e transporte do setor público, 
inclusive com a aquisição de 
mais uma ambulância; e mais 
veículos devem chegar nos 
próximos dias.

Obras na escola municipal 
União e Caridade

 Iniciou-se dia 28 de 
abril, na Escola Municipal União 
e Caridade, no Bairro Vila de 
Fátima as obras de construções 
do ginásio poliesportivo e duas 
salas de aula, que atenderá 
80 alunos. A administração do 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, 
juntamente com o governo 
federal, está concretizando 
uma reivindicação que há anos 
era solicitado pela diretoria e 
todo o corpo docente da escola 
e principalmente aos pais 
que tem os filhos estudando 
naquela instituição de ensino. 

A importância das obras 
beneficiarão alunos residentes 
dos bairros, Vila de Fátima, 
Jardim Brasil, Cruzeiro do Sul, 
Colina Park Boulevard e outros. 
O prefeito Dr. Anuar, sempre 
prioriza a educação, valorizando 
os educadores com aumento 
salarial, adquirindo ônibus para o 
transporte escolar e melhorando 
a merenda escolar. Segundo 
o prefeito, projetos idênticos 
continuarão a serem executados, 
levando a população pratense 
um atendimento de qualidade do 
poder público municipal.

Vitoriosa Derrota
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Aileda de Mattos Oliveira
 Para quem pertence 
à “pátria de chuteiras”, a 
derrota contra a disciplinada 
e desenvolvida Alemanha 
foi vergonhosa e ultrajante. 
Para quem pertence à Pátria 
Brasileira, ultrajada no âmbito 
internacional por desajustados 
representantes de um partido, 
roubada cinicamente pelas 
ratazanas do governo, dividida 
racial e socialmente pela 
gangue nefasta de mafiosos 
responsáveis pelo maior número 
de assalto ao dinheiro público 
e que ocupa há doze anos o 
centro da podridão republicana, 
esta foi uma vitoriosa derrota. 
A derrota das concessões, 
da malandragem política, do 
superfaturamento na construção 
das “fantásticas e belíssimas 
arenas”, do servilismo à FIFA, 
do cinismo da presidente, da 
estúpida prolixidade do “ex”, da 
“Copa das Copas”, “do Brasil 
grande”, e de outras tantas 

e demagógicas expressões 
fossilizadas da imprensa falida 
que se abastece no seio das 
financeiras nacionais, em troca 
do silêncio traidor. O Brasil 
Democrático saiu vitorioso 
ao perder para a Alemanha, 
destruída pela guerra, hoje, 
uma potência, um exemplo de 
desenvolvimento, educação e 
progresso. Parece que Deus 
atingiu os brasileiros de chuteira 
pelo que mais tem apreço. Que 
os faça acordar dessa preguiça 
letárgica e os faça trabalhar pelo 
País, pondo para fora aqueles que 
desejam mantê-los na miserável 
ignorância, entravando-lhes 
qualquer possibilidade de 
progresso, a fim de se manterem 
no poder, indefinidamente. Esta 
foi a grande vitória da Pátria 
Brasil nestes doze anos somente 
de perdas. (Aileda de Mattos 
Oliveira, Doutora em Língua 
Portuguesa, é membro da 
Academia Brasileira de Defesa”).

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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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PELÉ FOI O MAIOR JOGADOR E O 
PIOR PAI DE FAMÍLIA DO MUNDO 
– Dias antes de morrer de câncer de 
mama, a vereadora santista Sandra 
Arantes do Nascimento filha natural 
de Pelé, que ele nunca reconheceu, 
manifestou a intenção de ver o pai. Pelé 
não visitou a filha de 42 anos no leito. 
Não participou do velório.  Agora o ex-
goleiro do Santos Futebol Clube Edson 
Cholbi do Nascimento, o Edinho, filho 
legitimo de Pelé, foi preso na manhã 
desta terça-feira (8) em Santos, no 
litoral de São Paulo, pouco mais de um 
mês depois de ter sido condenado a 33 
anos de prisão por crime de lavagem 
de dinheiro, proveniente do tráfico de 
drogas. Que pai é esse, que não cuidou 
de seus filhos, só pensava nele, em 
aparecer e falar tanta besteira depois 
que parou de jogar futebol. Como disse 
Romário: “Pelé calado é um poeta”. 
ENTIDADES DE CLASSE DE PRATA 
REUNIRAM-SE NO DIA 03 DE JULHO 
COM O COMANDO DA PM NA RISP EM 
UBERLÂNDIA COM A FINALIDADE DE 
DISCUTIR A SEGURANÇA PÚBLICA 
DA CIDADE DE PRATA. A reunião 
que foi convocada pela ACIPRA-CDL 
e CONSEP contou também com a 
participação do presidente da Cooprata 
Carlos Henrique, do presidente do 
Sinticomp Prata João Francisco Andrade, 
do presidente do Sindicato Rural Fabrício 
Vilela, presidente do Consep Diógenes 
Pádua e Marcos Macedo, presidente 
da Acipra/CDL Elson Alves Ferreira, 
diretores Edson Renato e Marcio Vilela, 
vereadores João Batista, Wilson Nunes, 
Ruberlei Gonzada e Danilo Mendonça 
o prefeito Anuar Arantes e Pimenta e 
o deputado estadual tenente Lúcio. A 
comitiva foi recepcionada pelo coronel 
Wolney Marques, major Fialho e capitão 
Souza. Após vários elogios à PM pelas 
autoridades constituídas de Prata, os 
representantes das Ong's presentes 
fizeram algumas reivindicações com o 
intuito de diminuir os índices de violência 
no município de Prata, que segundo 
dados estatísticos, encontram-se acima 
da média.  O comando regional da 
PM foi bastante receptivo e prometeu 
que irá fazer uma devassa em nosso 
município, pois é uma ação que está 
na pauta de trabalho da PM de Minas 
Gerais, que pretende deixar os índices 
de criminalidade no Triângulo Mineiro 
bem próximo de zero. As entidades que 
compareceram à reunião, agradecem 
ao comando da PM da RISP pela 
oportunidade e se colocam à disposição, 
para colaborar no que for preciso para 
manter a qualidade de vida do cidadão 
pratense.
A SOLUÇÃO PARA AUMENTAR O 
NÚMERO DE EFETIVOS DA POLICIA 
MILITAR NO PRATA DEPEDENTE 
DE AÇÃO POLITICA JUNTO AO 
GOVERNADOR DO ESTADO – Mais 
uma vez a reunião com o comando de 
Uberlândia não surtiu efeito, quando na 
pratica deveríamos ter 85 efetivos e só 
temos 30. Mesmo sendo um direito, não 
sensibilizou o comandante de Uberlândia, 
afirmando que está faltando comando no 
Prata. Na reunião estavam presentes 
as diretorias do CONSEP, ACIPRA/
CDL, o presidente da COOPRATA, 
prefeito municipal e representantes 
de entidades. A única solução para 
aumentar o contingente da PM em Prata 
só será resolvida com o governador do 
Estado, e tem que haver muita pressão 
de todos do município, junto com os 
parlamentares que buscam votos aqui, 
porque a segurança não é favor, mas 
obrigação do Governo Estadual e isto 
está definido na Constituição Federal. 
E o papo das autoridades militares 
da região de que não tem policiais 
suficientes não convence, não sendo 
aceitável eles tentarem compartilhar a 
responsabilidade com o município ou 
esperar que o CONSEP e a população 
façam arrecadação até mesmo para 
aquisição de veículos, porque os 
impostos pagos são também para esta 
finalidade. O ex-governador Anastásia 
não cumpriu a promessa que ele fez, 
na sua campanha, em 2010, de que 
construiria um presídio no Prata? O que 
sabemos que a velha cadeia só mudou 

de nome, pois continua totalmente 
obsoleta e com grande risco para a 
população pratense. A única solução e 
mobilizar a comunidade para uma ação 
conjunta junto ao governo do Estado. 
(Miguel Soares)
PAI PENSE NO SEU FILHO - Filhos 
precisam de pai, e há muitos filhos em 
nossa cidade e em todo país que são 
órfãos de pai vivo. Você que é pai, e que 
é ausente de seu filho, pense nele com 
carinho, para você vai esta história. “Um 
pai nunca tinha tempo para brincar com 
seu filho, porque era um homem muito 
ocupado, o filho pergunta: - Pai, quanto 
vale sua hora de trabalho”? O pai sem 
entender o por que da pergunta responde: 
- Cinquenta reais! O menino vai até seu 
cofrinho, conta todas as suas moedinhas 
volta e pergunta? - Pai, o senhor tem 
vinte reais? - Tenho! Responde o pai. 
– O senhor me dá os vinte reais? O 
pai entrega ao filho o seu dinheiro. O 
garoto volta e diz a seu pai. – Pai aqui 
tem cinquenta reais, é pro senhor! – Pra 
que isso meu filho?! Ele Pergunta! O filho 
responde! – É pro senhor brincar uma 
hora comigo! Conselho Tutelar
PLANTÃO POLICIAL – No dia 08/07/14, 
por volta das 14 horas na Rua Presidente 
Antônio Carlos, Centro, um homem 
armado com uma faca roubou a bolsa 
de uma mulher que iria ao banco fazer 
depósitos e pagamentos. Foi levado 
dinheiro, documentos e cartões de 
crédito. A vitima foi jogado ao chão e o 
autor fugiu em um veículo Celta de cor 
preta que o aguardava nas proximidades. 
O suspeito não foi localizado. A vitima 
levava valores expressivos de um 
comércio da família dela. (Tenente 
Maurício)
REVISTA FRANCESA DETONA O 
BRASIL E A COPA DO MUNDO – A 
renomada revista France Football traz 
sempre belíssimas capas. Mas esta 
semana veio uma “Edição de Luto” Veja 
algumas colocações. À edição detona o 
Brasil e aponta a copa como “O Mundial 
do Medo”. Onde deveria estar escrito 
“Ordem e Progresso” foi colocada uma 
tarja negra. A reportagem é 12 páginas, 
dentre os temas destacamos fatos.  A 
FIFA não pediu o Brasil para sediar a 
Copa, foi o Brasil que procurou a FIFA 
e fez a proposta. A corrupção no Brasil 
é endêmica, do povo ao governo. A 
burocracia é cultura, tudo precisa ser 
carimbado, gerando milhões para os 
Cartórios. Tudo se desenvolve a base de 
propinas. Todo o alto escalão do governo 
Lula está preso por corrupção, mas os 
artistas e grande parte da população 
acham que eles são honestos, e fazem 
campanhas para recolher dinheiro para 
eles. Hoje, tudo que acontece de errado 
no Brasil a culpa é da FIFA, antes era 
dos EUA, já foi de Portugal, o brasileiro 
não tem culpa de nada. O Brasileiro dá 
mais importância ao futebol do que á 
politica. O Brasileiro elege jogadores de 
futebol para cargos públicos. O jogador 
Romário é hoje deputado, aproveita o 
descontentamento com a Copa para se 
autopromover, mas nunca apresentou 
um projeto de lei sobre saúde ou 
educação. Sua meta é dar ingresso da 
Copa para pobre. O Deputado mais 
voltado do Brasil é um palhaço analfabeto 
e banguela, que faz uma dança ridícula, 
com roupas igualmente. Brasileiros se 
identificam com analfabetos. A carga 
tributária do Brasil é altíssima maior do 
que a da Franca, e os serviços públicos 
são péssimos comparáveis aos do 
Congo. Mas o Brasileiro médio pensa 
que ele mora na Suíça. Quem está 
lá, na verdade, é a FIFA – Há um dito 
popular que diz que “Deus é brasileiro”. 
A presidente brasileira parece estar 
alienada da realidade e diz que será 
o melhor mundial de todos os tempos, 
isso melhor que o do Japão, dos EUA, 
da Franca, da Alemanha. O governo 
brasileiro acaba de gastar 400 milhões 
de Euros com compras de armas para a 
policia e disse estar disposto a colocar o 
exercito na rua. (Revista France Football)
DICAS DE FRANK JR PARA EVITAR 
FRAUDES – Tudo o que você acredita 
não ter qualquer significado, como um 
envelope, por ter valor para bandidos, 
então triture tudo que tiver no seu nome, 
endereço, telefone, CEP, cidade. Adquira 
algum sistema de monitoramento para 
as suas transações, sabendo que 

C l a s s i f i c a d o s
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 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

Giro de Noticias
MONTADORA NISSAN - A 
montadora Nissan fechou acordo 
judicial com o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) no valor de 
R$ 2 milhões por fazer descontos 
irregulares nos salários dos 
empregados. A negociação teve 
como base ação de execução 
ajuizada em fevereiro de 2013, 
após o MPT constatar que a Nissan 
descumpriu medida judicial ao 
continuar descontando os salários 
de todos funcionários como 
contribuição sindical. A montadora 
já havia sido condenada em 
julgamento de ação civil pública 
movida pelo MPT em setembro 
de 2004. (PortalNew Trade - São 

Paulo/SP)
OBRAS DO PT - Em 20 anos do 
Plano Real, o papel-moeda no 
Brasil perdeu 4/5 ou seja 78% de 
seu valor. Veja como: Segundo um 
estudo do Instituto Assaf, o valor 
da moeda caiu 78% no período. 
Assim, uma nota de R$ 100, 
lançada em 1994, se descontada 
a inflação, estaria com um valor 
de R$ 22 atualmente. Uma nota de 
R$ 50, valeria apenas R4,11, a de 
R$ 20, R$ 4,40; a de R$ 10, só R$ 
2,20; a nota de R$ 2, valeria 0,44 
centavos; e a de R$ 1, apenas 22 
centavos. No dia 1 de julho, o plano 
real completou seu 20 aniversário e 
eles o PT não divulgam.   

“Copa das Copas”: 
Alemanha 7 x Dilma-PT 1

 Nem a Volkswagen 
consegue fabricar sete Gols em 90 
minutos. Mas a vitória impiedosa 
da Seleção da Alemanha, vestida 
com uniforme rubro-negro e 
patrocinada pela Mercedes, não 
desmoralizou apenas a Seleção 
Brasileira. A maior derrotada 
na semi-final entre Alemanha 
e Brasil foi Dilma Rousseff.  A 
Presidenta pretendia fazer uso 
político de uma eventual conquista 
do hexacampeonato Mundial de 
Futebol pela Seleção Brasileira. 
Vai ficar querendo... A tal "Copa 
das Copas", como muito bem 
previu a candidata petista, será 
inesquecível para os brasileiros... 
A tal da Flalemanha ou 

Deutschemengo só não precisava 
maltratar tanto o escrete canarinho 
do teimoso Felipão. Em breve, 
como nesta avacalhação fake que 
circula nas redes sociais, Dilma 
será obrigada a pedir desculpas 
ao povo pela derrota – a dela e 
do partido-seita que desmoraliza 
o Brasil. Agora, como diria João 
Saldanha, “quem reclama já 
perdeu”. A taça do mundo não 
é mais nossa... Pelo menos até 
agora, com o time alemão, não 
há quem possa... Domingo, dia 
13, no Maracanã, a copa chega 
ao fim. O da Dilma e do PT será 
em outubro... Ou pode ser antes...  
(Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 9 de Julho de 2014).

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

sempre alguém está querendo usar o 
seu cartão. Evite emitir cheques, pois 
ele tem informações que interessa aos 
bandidos, agência, conta assinatura 
etc. Não use cartão de débito, quando 
você entrega seu cartão para uma 
operação, você abre acesso para aquele 
estabelecimento. Para internet, prefira 
pagar com crédito, caso houver roubo a 
operadora é a responsável. Evite fotos 
frontais em redes sociais, para dificultar 
os fraudadores emitir documentos em 
seu nome, já que lá constam os seus 
dados pessoais. Evite oferecer dados no 
seu perfil, como data nascimento, CPF, 
identidade, isso favorece em 98% das 
informações que um criminoso precisa 
para buscar seus dados e te fraudar. 

CURSO DE EXCEL AVANÇADO - 
Atualmente já não é mais possível 
permanecer alheio à importância do 
Excel. Ele um dos softwares mais usados 
em empresas de vários segmentos. 
Sendo assim, a qualificação que este 
curso oferece, tanto pode ser uma porta 
de entrada no mercado de trabalho quanto 
um meio para que a pessoa torne-se 
cada vez mais qualificada no uso dessa 
ferramenta. O curso Excel Avançado foi 
especialmente elaborado para que os 
alunos aprofundem conceitos teóricos 
e, a partir disso, desenvolvam planilhas 
empregando classificação, filtros, tabelas 
e gráficos dinâmicos, funções e macros. 
(Cecília - Microlins - 34 3431-2524/34 
3431-3616)
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Refletindo sobre 
a derrota do Brasil

 Estava assistindo o jogo 
com amigos e foi reflexivo observar 
o misto de choque, tristeza e 
frustração com a derrota do Brasil. 
Eu, como todos que me conhecem, 
com a eterna alma de jornalista 
aposentada, me recolho na escrita. 
Ao longo dos meus 50 anos, vi o 
Brasil perder por  muitas vezes, 
mas acho que essa foi a maior 
derrota. Meu primeiro pensamento 
foi, a partir de agora começam os 
julgamentos: a seleção não tinha 
time, faltava esquema tático,  os 
caras ganham demais e não tem 
garra, a culpa é do Fred, e assim por 
diante. Me deu até frio na barriga. 
Acho que nada disso. Ouvi um 
narrador falar em tragédia. Tragédia 
para mim é a queda do viaduto da 
Pampulha, os desabrigados no Rio 
Grande do Sul,  a falta de dinheiro 
para a saúde, os dependentes de 
crack que morrem sem os cuidados 
devidos,  José Dirceu sair da prisão 
enquanto estamos preocupados 
com a vértebra do Neymar ou se 
a Marquezine dormiu com ele ou 
não, a impunidade dos nossos 
governantes. Tragédia é a politica 
do pão e circo. Tragédia é precisar 
de uma válvula de escape para 
não confrontar com a nossa dor. " 
O brasileiro precisa dessa alegria" 
. Ouvi outro dizer  que o " futebol 
brasileiro tem que repensar muita 
coisa, a partir essa derrota. Não 
acho que seja o futebol brasileiro 
que tenha que repensar, mas o 
Brasil. Aonde estamos colocando 
o nosso interesse e nossa atenção. 
Se tivéssemos perdido de 2x1, 
iríamos justificar. Puxa, faltou o 
Neymar. Lutamos! A única forma de 
sacudirmos foi com essa " tragédia". 
Não é só de futebol que vive o 
Brasil, precisamos legitimar outros 
esportes. Temos muitos talentos 
que não reverenciamos. Me parece 
tão pouco, nos intitularmos como 
a pátria de chuteiras. Somos 
uma nação de gente inteligente, 
receptiva, criativa, amiga, somos 

um País potencialmente cheio 
de riquezas. O brasileiro é uma 
riqueza. Mas, primeiro, temos 
que honrar o nosso adversário. 
A Alemanha é um país nobre , 
organizado,  forte, disciplinado 
e talentoso. Que ressurgiu de 
duas guerras, tem todo o território 
plantado e aproveitado, campeã em 
sustentabilidade, economia  estável 
e GOVERNO RESPEITÁVEL, etc, 
etc, etc e não me venham falar em 
nazismo! Vamos aprender com os 
caras.  Sobrou gol e HUMILDADE. 
Sobrou de quem tem uma 
história de dor, arrependimento e 
superação! Tudo bem ter o luto, 
a decepção, a tristeza, mas com 
o devido tempo, vamos ressurgir 
das cinzas . Vamos nos reinventar. 
Aprender com o nosso adversário.  
Gente, o que precisamos aprender?  
Precisamos aprender que para 
alcançar um objetivo, temos que 
trabalhar com disciplina e paciência. 
Chega do jeitinho brasileiro. Chega 
de bolsa família e de querer levar 
vantagem em tudo. Fazer limpo.  
Não precisamos destruir caixas de 
bancos, queimar ônibus, praticar 
violência. É só acreditarmos 
que somos muito mais do que 
acreditamos. Não vamos nos 
esquecer que  a Copa está linda. 
Nós não só somos o futebol, demos 
um banho de confraternização, 
amizade, respeito e solidariedade. 
Fomos considerados os melhores 
anfitriões. Isso também é virtude. Já 
pensaram se juntarmos as nossas 
qualidades com as dos caras! A 
derrota vai ficar na história, mas 
podemos escolher como queremos 
ser reconhecidos. Como o povo 
que perdeu dentro de casa de 7 e 
ficou tentando arranjar um culpado 
e justificativas ou como o povo 
que levantou a cabeça, honrou 
seus jogadores, reconheceu a 
derrota sem vergonha ,desdém ou 
reatividade e aprendeu com isso. 
Humildade Brasil. (Elisa Cristina 
Castro é Cidadã brasileira).

Vendo ágio de terreno  de 
esquina no Bairro Jacarandá
Com 250 m2 de área e infraestrutura completa, água, luz, esgoto 

e asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Vendo terreno no Bairro 
Colina Park Boulevard

Com 300 m2 de área,infraestrutura completa, água, luz, esgoto e 
asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Elisa Cristina Castro

Filho de Pelé, Edinho é preso 
por lavagem de dinheiro

 O ex-goleiro do Santos 
Futebol Clube Edson Cholbi do 
Nascimento, o Edinho, filho de 
Pelé, foi preso na manhã desta 
terça-feira (8) em Santos, no litoral 
de São Paulo, pouco mais de um 
mês depois de ter sido condenado 
a 33 anos de prisão por crime de 
lavagem de dinheiro, proveniente 
do tráfico de drogas. Edinho, que 
recorreu da decisão em liberdade, 

foi preso após a expedição de um 
mandado de prisão preventiva. No 
dia 30 de maio, o ex-goleiro foi 
condenado após decisão da juíza 
Suzana Pereira da Silva, auxiliar 
da 1ª Vara Criminal de Praia 
Grande. Com a possibilidade de 
prisão, Edinho precisava entregar 
seu passaporte no cartório do 1° 
Ofício Criminal da cidade. A medida 
pretendia evitar que ele deixasse 
o Brasil antes da decisão final da 
Justiça. Segundo informações 
da Delegacia de Investigações 
Gerais (DIG) de Santos, o filho 
de Pelé foi encontrado na própria 
casa, na cidade, e não ofereceu 
resistência aos policiais. Ainda 
durante a manhã, o ex-goleiro foi 
encaminhado a uma cadeia de 
Santos. (Fonte: Portal G1)

Competência vence a 
Malandragem

 “Isso representa mais 
que um simples jogo! Representa 
a vitória da competência sobre a 
malandragem! Serve de exemplo 
para gerações de crianças que 
saberão que pra vencer na vida 
tem-se que ralar, treinar, estudar! 
Acabar com essa história de 
jeitinho malandro do brasileiro, 
que ganha jogo com seu gingado, 
ganha dinheiro sem ser suado, 
vira presidente sem ter estudado! 
O grande legado desta copa é o 
exemplo para gerações do futuro! 
Que um país é feito por uma 
população honesta, trabalhadora, 
e não por uma população 
transformada em parasita por um 
governo que nos ensina a receber 
o alimento na boca e não a lutar 
para obtê-lo!  A Alemanha ganha 

com maestria e merecimento! Que 
nos sirva de lição! Pátria amada 
Brasil tem que ser amada todos os 
dias, no nosso trabalho, no nosso 
estudo, na nossa honestidade! 
Amar a pátria em um jogo de 
futebol e no outro dia roubar o 
país num ato de corrupção, seja 
ele qual for, furando uma fila, 
sonegando impostos, matando, 
roubando!  Que amor à pátria é 
este! Já chega!!! O Brasil cansou 
de ser traído por seu próprio povo! 
Que sirva de lição para que nos 
agigantemos para construirmos um 
país melhor! Educar nossos filhos 
pra uma geração de vergonha! 
Uma verdadeira nação que se 
orgulha de seu povo, e não só de 
seu futebol!! (Rodrigo  Jacomello é 
Cidadão Brasileiro).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Rodrigo  Jacomello
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 “Nível do Rio Grande está cada dia mais baixo. Reflexos começam a 
aparecer também em uma usina hidrelétrica da região”

 Na região do Triângulo 
Mineiro, a situação é preocupante. 
No domingo (06) no município de 
Campina Verde, o índice de umidade 
do ar chegou a 21%. Em Ituiutaba, 
não chove há 18 dias. O Rio Grande, 
que corta o Triângulo, está com 
o nível muito baixo, deixando em 
alerta agricultores e pescadores. 
Os reflexos também começam a 
aparecer em uma usina hidrelétrica 
da região. Na fazenda em que Manoel 
Caramore trabalha, mais de R$ 900 
mil foram necessários para montar 
um pivô, investimento que não vai 
dar o retorno esperado, pelo menos 
esse ano. Há 10 dias, o equipamento 
foi desligado, sem previsão para 
voltar e o mesmo vai acontecer 
com outros sete equipamentos que 
existem na propriedade. O problema 
é o atual nível do Rio Grande, que 
abastece a estrutura de irrigação. O 
parâmetro do gerente é um estaleiro, 
que mesmo com a estiagem, em 
anos anteriores, a água quase 
invadia a passarela, mas hoje, além 
da possibilidade de racionamento de 
água, ele teme algo ainda mais grave. 
“Pode ter um apagão por aí”, diz 
Manoel. A preocupação faz sentido, 
analisando o reservatório da Usina 
de Marimbondo, em Fronteira. A 
hidrelétrica, que pode atender mais de 
4 milhões de pessoas, está operando 
com apenas 20% da capacidade. 
A cidade de Planura tem uma das 
principais colônias de pescadores do 
Triângulo Mineiro e boa parte deles 

Seca afeta produção agrícola e pesca do Triângulo Mineiro

procura peixes como o piapara, mas 
atualmente o nível da água está tão 
baixo, que é possível ver as pedras 
no fundo do rio, mas peixe que é bom, 
nenhum. Em fevereiro, o cenário era 
parecido. Com o remo, um pescador 
mostrou que o nível não passava 

de um metro, mas o secretário da 
Colônia de Pescadores, Almezino 
Martins, afirma que agora a situação 
é ainda mais preocupante. É que em 
fevereiro, período de piracema, os 
pescadores ainda recebiam o auxílio 
do Governo Federal. Almezino conta 

ainda, que por conta disso, muitas 
famílias ribeirinhas estão desistindo 
da pesca, migrando para outros 
setores. Inês Alexandre Silva, por 
enquanto, só diminuiu as idas para 
o rio, mas está bastante preocupado. 
(Fonte: Portal G1)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Burocracia e tarefas pouco produtivas 
roubam até 10 horas semanais de 

trabalho de cada funcionário.
Alexandre Wagner da Silva 

 Você tem a sensação de 
que perde mais tempo em reuniões 
convocadas para resolver 
problemas do que realmente 
resolvendo os problemas? Você 
pode estar certo. O estudo "Quatro 
caminhos para uma organização 
focada" (Four paths to a focused 
organization) da Bain & Company 
revelou que, em muitas empresas, 
perde-se 25% ou mais do tempo 
de trabalho com atividades de 
baixo valor ou completamente 
ineficientes. Burocracias 
e reuniões de tomadas de 
decisões são algumas delas. 
Pelos cálculos da consultoria, 
isso equivaleria a perder 10 
horas de trabalho semanais de 
cada um dos funcionários da 
empresa.  Esse tempo é perdido, 
principalmente, por conta da 
complexidade organizacional de 
cada companhia, que só aumenta 
conforme ela cresce. Cada vez 
que uma nova linha de produtos é 
implantada, que novas atividades 
surgem, ou que a organização 
passa a atuar em mais regiões, 
por exemplo, seu nível de 
complexidade aumenta. A cada 
nova fusão ou aquisição, também. 
A Bain & Company selecionou 
quatro itens que aumentam a 
complexidade de uma empresa 
e como resolvê-los quando eles 
passam dos limites: 1. Nós - Nós 
são pequenos aglomerados de 
pessoas, interseções entre áreas, 
funções ou regiões diferentes, 
que são criados para resolver 
um problema, ou ao menos 
lidar com ele. Quanto mais nós, 
maior o grau de complexidade da 
empresa e mais lentas e difíceis 
são as tomadas de decisões. 
De acordo com a consultoria, 
os nós crescem em projeção 
geométrica. Em uma empresa de 
energia avaliada pelo estudo, os 
nós saltaram de 800 para 12.000 
em 10 anos. Como resolver? 
Decidindo exatamente onde cada 
tarefa deve ser desenvolvida. 

Não é preciso, por exemplo, que 
cada gerente de área tenha sua 
equipe de RH, de TI, de finanças 
e de qualidade. 2. Hierarquia 
- Quanto mais uma empresa 
cresce, mais cresce o número 
de cargos de chefia. A cada 
novo chefe, uma nova equipe é 
formada, o que infla a quantidade 
de pessoas com poder de decisão 
e, principalmente, o orçamento 
da empresa, que deverá arcar 
com os novos salários. Como 
resolver? Cortando camadas 
e determinando qual o nível 
adequado de supervisão para 
cada tarefa. Trabalhos mais 
especializados requerem mais 
controle, por exemplo. 3. Papéis 
não muito definidos - Pessoas 
que não sabem exatamente quais 
são suas funções e quais metas 
devem alcançar tendem a não 
fazer muita coisa. O quadro é pior 
quando essas pessoas têm de 
tomar decisões. Como resolver? 
Delimitando exatamente o que 
cada um deve fazer dentro 
da organização e passando 
as decisões apenas para as 
pessoas diretamente envolvidas 
no problema em questão. 4. 
Espirais - Para resolver um 
problema, é convocada uma 
reunião. Nesta reunião, são 
decididos novos processos 
para resolver o problema. Para 
isso, são necessários dados 
que mostram como andam 
esses novos processos. Para 
atualizações sobre os números, 
é preciso fazer mais reuniões. 
A cada reunião, novas medidas 
são ordenadas, que vão precisar 
de mais dados, e assim, cria-se 
uma espiral de processos que 
não leva a solução alguma. Como 
resolver? Descobrindo quais são 
os comportamentos que geram 
espirais e cortando-os pela raiz: 
definindo exatamente quais são 
as metas a serem atingidas e 
quem são as pessoas que podem 
tomar esse tipo de decisão.

Responsabilidade de 
Dilma em Pasadena 

divide técnicos do TCU

 Os técnicos do 
TCU (Tribunal de Contas da 
União) estão divididos entre 
responsabilizar ou não a 
presidente Dilma Rousseff e 
outros integrantes do Conselho 
de Administração da Petrobras 
à época da compra da refinaria 
de Pasadena, nos EUA. Além da 
punição com multa para Dilma 
e para os demais integrantes do 
conselho que deram aval para 
o negócio, auditores divergem 
também em relação à culpa 
do Departamento Jurídico da 
Petrobras e ao montante total a 
ser restituído. A perda estimada 
para a estatal no negócio foi de 
US$ 530 milhões e a própria 
presidente da Petrobras, Graça 
Foster, admitiu que a compra "não 
foi um bom negócio". Em 2006, o 
Conselho de Administração da 
Petrobras, à época presidido por 
Dilma, autorizou a compra de 
50% da refinaria de Pasadena, 
que pertencia à belga Astra Oil. 
Oito anos depois da compra da 
primeira metade da refinaria, 
nota do Palácio do Planalto 
revelou que o negócio foi 
referendado pelo conselho 
com base num documento 
"técnica e juridicamente falho". 
Dilma alegou que não conhecia 
cláusulas essenciais do contrato. 
Para o auditor do TCU Alberto 
Pereira, Dilma e os demais 
integrantes do conselho que 
aprovaram a compra deveriam 
ser penalizados por "ato de 
gestão ilegítimo e antieconômico" 
e "exercício inadequado do 
dever". Mas o técnico os isentou 
de restituir os prejuízos. Num 
parecer de 4 de junho, Pereira 
aponta o que considera as duas 
principais falhas do conselho: os 
integrantes atuaram com uma 
"diligência menor do que a devida" 
e foram omissos ao não apurarem 
quem foram os responsáveis por 
subsidiá-los com informações 

incompletas.  A responsabilidade 
do presidente do conselho avulta 
sobre a dos demais, uma vez que 
lhe compete, com antecedência, 
o conhecimento das matérias a 
serem submetidas ao conselho, 
a organização das pautas e a 
supressão de quaisquer lacunas 
na devida instrução documental 
submetida ao conselho." No 
entanto, um segundo relatório do 
TCU, assinado em 18 de junho 
pelo técnico Bruno Andrada e 
referendado por outro chefe do 
tribunal, exime o conselho de 
qualquer tipo de culpa e punição. 
Andrada se baseia no mesmo 
argumento de Dilma para divergir 
da sugestão de penalizar os 
conselheiros. "O conselho não 
detinha todas as informações 
do negócio, tendo sido recebido 
apenas aquelas informações que 
seriam 'favoráveis' à compra da 
refinaria. Assim, por excludente 
de culpabilidade, fica afastada 
a responsabilidade do Conselho 
de Administração", sustentou 
Andrada, chefe do técnico autor 
do primeiro relatório. Ele reduziu 
em US$ 253 milhões (que ainda 
precisam ser convertidos em 
real e atualizados em relação à 
inflação) o valor que deverá ser 
restituído. O primeiro relatório 
apontava prejuízo de US$ 
873,1 milhões e a chefia técnica 
reduziu o valor para US$ 619,7 
milhões. Ambos os relatórios 
defendem penalizar o ex-
presidente da Petrobras, Sérgio 
Gabrielli, e os diretores da época, 
entre eles Paulo Roberto Costa 
e Nestor Cerveró. Os três são 
alvos das duas CPIs em curso no 
Congresso. Caberá ao ministro 
do TCU José Jorge elaborar 
um relatório final sugerindo 
responsáveis e as respectivas 
punições, que podem ou não ser 
referendadas pelo plenário do 
tribunal. (Fonte: Jornal Folha de 
São Paulo)

4 Dicas para não perder 
tempo com reuniões inúteis

Presidente Dilma é xingada 
por torcedores no Mineirão
“De novo, como no jogo de 

abertura da Copa, presidente 
é alvo de ofensas da torcida”
 Como no jogo de 
abertura da Copa do Mundo, 
no Itaquerão, em São Paulo, 
dia 12 de junho, contra a 
Croácia, a presidente Dilma 
Rousseff voltou a ser xingada 
no Mineirão. Aos 40 minutos 
do primeiro tempo, sob clima 

de total decepção no estádio, 
com o placar em 5 a 0 para a 
Alemanha sobre a seleção 
brasileira, surgiu o coro de uma 
parte considerável da torcida: 
"Ei, Dilma, vai t... no c...". O coro 
durou cerca de três minutos. 
(Fonte: Jornal o Globo) 
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Feitos um para o outro

 O PT e a Fifa foram feitos 
um para o outro. Nunca antes na 
história deste país uma Parceria 
Público Privada funcionou tão 
azeitadamente. Se para as 
práticas e as habilidades que se 
requer para conquistar o poder 
nos grotões do mundo onde ainda 
são aceitos truques e expedientes 
postos fora dos limites do 
receituário democrático nos países 
centrais o PT é professor e 
pontifica para todo aventureiro 
disposto a lançar mão deles de 
cima da tribuna do Foro de São 
Paulo em cuja platéia sentam-se 
disciplinadamente ouvintes do 
quilate de Fidel Castro, ninguém 
bate a Fifa em matéria do que 
pode-se acumular de 
conhecimentos ao longo de toda 
uma vida mandando 
incontestavelmente no “esporte 
das multidões”. É das melhores 
provas disponíveis depois do fim 
do absolutismo monárquico para a 
verdade da máxima de lord Acton: 
“Se o poder corrompe, o poder 
absoluto corrompe absolu-
tamente”. A Copa do Mundo da 
Fifa, afirmam alguns observadores 
em cujo critério confio, é um 
negócio que fatura “por dentro” 
algo como cinco a seis bilhões de 
euros por edição. Não é pouca 
porcaria para quem não tem 
nenhum mandato para nada e 
conseguiu criar essa rede 
aparentemente indestrutível de 
interesses apoiada exclusivamente 
nos poderes da lábia e do dinheiro 
mas sem exércitos nem bancos 
centrais com que sustentar seus 
delírios de poder. Mas minha 
intuição diz que esse valor é troco 
perto do que realmente se 
movimenta por trás do pano, 
sobretudo se for incluído aí o 
tráfico internacional de passes de 
jogadores que dão saltos 
estratosférios a cada convocação. 
Vende-se tudo no evento de 
Joseph Blatter & Amigos, a 
começar pela escolha de quem 
serão os Amigos de cada edição, 
conforme está sendo apurado 
neste momento com relação aos 

Amigos de Catar, que virão depois 
de Putin, este que esboça no 
momento a urdidura de uma União 
das Republicas Bandidas. Mas 
fiquemos só no que é mais 
diretamente palpável. Pelo que se 
pode constatar pelo que está 
rolando no Brasil, a coisa evoluiu 
praticamente para o “aluguel” de 
um país inteiro pela empresa de 
Joseph Blatter & Amigos onde eles 
– e apenas eles e mais quem lhes 
outorga tais poderes – ganham 
pelo que o evento “acrescentar de 
movimento” às industrias nacionais 
coadjuvantes do acontecimento. 
Essa lista de afinidades e de troca 
de amabilidades inclui: 1 – A 
exclusividade da geração de todas 
as imagens e entrevistas dos 
atletas participantes o que, além 
da chave para a valorização de 
passes, garante que somente as 
perguntas adequadas serão 
dirigidas aos participantes 
adequados e somente as imagens 
convenientes serão repassadas 
aos telespectadores. Ter o controle 
absoluto das informações em 
torno do evento, nos limites do 
possível para quem está em terras 
estrangeiras e não dispõe de 
tropas nem de armamento pesado, 
é tão necessário para quem 
aborda a questão com as intenções 
que Blatter & Amigos aborda 
quanto é para o político mal 
intencionado, e pelas mesmas 
razões. O que ele exige quanto a 
essa questão não é, portanto, 
nada que os políticos brasileiros 
também não exijam, por enquanto 
só nos períodos que antecedem as 
eleições o que, pelo calendário 
vigente, deixa-nos um ano “livre” a 
cada ano censurado. O PT, aliás, 
declara todos os dias que quer 
acabar com essa exceção e passar 
a exigir a censura sobre seus atos 
e os de seus associados em 
qualquer dia de qualquer ano. 2 – 
Não é preciso lembrar que a 
transmissão do evento é também o 
mais suculento “filé” que ele serve. 
É essa a plataforma de toda a 
publicidade que sustenta o circo. 
Pegar uma beira nesse direito é 

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Fernão Lara Mesquita
coisa tão cobiçada, portanto, 
quanto ganhar um ministério no 
governo do PT. Mas custa aos 
candidatos nacionais à 
retransmissão o mesmo 
compromisso de cumplicidade 
com o “poder concedente” para 
que haja as mesmas garantias de 
“governabilidade” de todo o evento 
e do que mais possa ser incluído 
no aparentemente inesgotável 
saco de lesa-contribuinte/
espectador que gira em torno dele. 
Conforme ao clima geral de 
“explicitude” deste governo, 
chegou-se, no Brasil, ao extremo 
de modificar leis nacionais de 
segurança pública para não perder 
“bifes” grandes o suficiente nesse 
campo, como foi o caso da lei 
sobre consumo de álcool nos 
estádios. Sobre as outras regras 
draconianas impostas aos co-
participantes nacionais ainda 
haveremos de saber um dia. Os 
comentaristas das TVs brasileiras, 
encurralados, as têm mencionado 
indiretamente a toda hora durante 
as transmissões, com indisfarçável 
tom de irritação. 3 – O contrato de 
aluguel do país sede inclui também 
as mais “icônicas” praias e praças 
públicas de cada capital ou cidade 
importante para a montagem dos 
Fifa Fan Fest’s, os telões, 
acompanhados ou não de shows, 
que extendem as platéias dos 
estádios reservadas aos VIPs e 
aos aspirantes a VIPs para a gente 
das ruas. Nós construímos; eles 
vendem. Em algumas, montadas 
em estádios de futebol, cobra-se 
ingresso. Em todas vende-se 
milhões em publicidade, não tendo 
sido informado se os “entes de 
governo” abaixo do federal 
também levam “algum” nessa. 4 – 
Não sei o que acontece com 
relação a passagens aéreas, mas 
os hotéis brasileiros foram 
constrangidos por prefeituras e 
ministérios a vender para a Fifa, 
pela interposta pessoa do mesmo 
senhor Ray Whelam, da subsidiária 
Match Services, preso ontem e 
solto hoje por venda de ingressos 
no câmbio negro, todas as suas 
reservas para o período do evento 
a preço de temporada baixa. Todo 
o sobrepreço fica para Joseph 
Blatter & Amigos, aí incluídas as 
autoridades nacionais outorgantes 
e, como estamos constatando 
agora, esse sobrepreço é nada 
menos que abusivo, ficando para 
o Brasil e para os brasileiros a 
pecha de exploradores de turistas. 
5 – Com os ingressos é a mesma 
coisa perpetrada pela mesma 
interposta pessoa. A Fifa não se 
contenta com vendê-los a preços 
apenas exorbitantes. Quer 
“privatizar” também as vendas no 
câmbio negro onde pratica-se a 
exorbitância da exorbitância da 
exorbitância. Assim o sr. Whelam 
fixa-se nos territórios-alvo com 
meses, às vezes anos, de 
antecedência para montar a 
necessária rede de varejo de 

distribuição da sua mercadoria 
ilegal, tomando o cuidado de 
construir uma “escada” de testas-
de-ferro entre ele e o cambista da 
porta do estádio, de modo a 
dificultar a ligação entre uma coisa 
e outra. A Fifa posa de 
“democrática” vendendo ingressos 
a preço oficial pela internet e 
ajudando aos demagogos locais 
com um “corte” para vendedores 
de carteirinhas de estudantes, de 
vantagens para “idosos” e para 
donos de outras searazinhas 
particulares com alguma 
importância eleitoral mas, pelas 
costas, pega tudo isso de volta e 
muito mais explorando os US$ 
200 ou 300 milhões do “mercado” 
de ingressos no câmbio negro. No 
país do livre-grampo, deu-se mal. 
Está tão flagrado na falcatrua 
quanto 90% dos nossos políticos. 
Em compensação, contratando 
bons advogados ligados a ex-
ministros, ainda é capaz de, como 
eles, sair como herói. 6 – Shows 
de abertura e encerramento 
também correm por conta de 
Joseph Blatter & Amigos. O de 
abertura, de qualidade abaixo da 
crítica, foi atribuído a “uma 
empresa belga” cuja ligação com 
Blatter nenhum jornalista brasileiro 
se preocupou em desvendar mas 
que certamente existe para fazer 
com que U$ 18 milhões (oficiais) 
fossem entregues a eles para um 
espetáculo de dar sono em 
histérico no país mais festeiro do 
mundo e que tem à mão gente 
como o carnavalesco Paulo 
Bastos capaz de fazer o mundo 
tremer de encantamento por uma 
fração desse valor. 7 – Acrescente-
se a isso o que deve estar rolando 
pelo direito de vender comidas e 
bebidas nos estádios, no 
transporte dos VIPs e não VIPs e 
até, quem sabe, na indicação 
“preferencial” de restaurantes e 
casas de divertimento e se terá 
uma idéia do porque os tais 
Amigos fizeram de Joseph Blatter 
um intocável, até pelas autoridades 
suíças que sabem quanto, de fato, 
ele fatura. Os sinais são de que 
poder-se-ia encher uma biblioteca 
inteira com a história dos bilhões 
laterais e sub-laterais que rolam 
em torno da Copa, se houvesse 
tempo, dinheiro e disposição para 
por jornalistas infensos aos efeitos 
ideológico-eleitoreiros do evento e 
policiais dispostos no seu encalço. 
Isso sem contar, é claro, com a 
parte do leão de que muito já se 
falou, que são os “por fora” que os 
políticos corruptos sempre fazem 
nos estádios, aeroportos, 
estradas, viadutos e o mais que, 
adquirida a condição de amigos 
preferenciais de Joseph Blatter, 
eles conseguem colher em tempo 
recorde o que, de outro modo, 
levariam décadas para amealhar. 
(Fernão Lara Mesquita é 
Jornalista. Originalmente 
publicado no site Vespeiro em 8 
de Julho de 2014).


