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As perguntas que Dilma não quis responder na TV

 A presidente-candidata 
Dilma Rousseff (PT) se recusou 
a participar nesta terça-feira da 
série de entrevistas feitas pelo 
Jornal da Globo com os pre-
sidenciáveis. Segundo a TV 
Globo, a petista não informou 
o motivo – apenas disse não. A 
ordem dos entrevistados foi es-
colhida por sorteio. A sabatina é 
gravada nos estúdios do jornal, 
em São Paulo, horas antes do 
programa ir ao ar. Nesta terça, 
ela passou o dia na Grande São 
Paulo e cumpriu agenda de can-
didata no ABC paulista, reduto 
petista, com o ex-presidente 
Lula. Na segunda, também esta-
va na capital paulista, no debate 
promovido pelo jornal Folha de 
São Paulo e pelo SBT. Na oca-
sião, fez questão de dizer que 
estava nervosa diante das câ-
meras – o desempenho ao mi-
crofone deixou claro mais uma 

vez seu desconforto com en-
trevistas e debates. A emissora 
divulgou as seis perguntas que 
os apresentadores inicialmen-
te prepararam para a petista e 
informou que é a primeira vez 
que um candidato à Presidência 
recusa a sabatina de 25 minu-
tos. Marina Silva, do PSB, foi 
entrevistada na segunda. Na 
quarta, será a vez de Aécio Ne-
ves. Saiba quais eram as per-
guntas que Dilma não quis res-
ponder: - 1. Os últimos índices 
oficiais de crescimento indicam 
que o país entrou em recessão 
técnica. A senhora ainda insiste 
em culpar a crise internacional, 
mesmo diante do fato de que 
muitos países comparáveis ao 
nosso estão crescendo mais? 
- 2. A senhora continuará a re-
presar os preços da gasolina e 
do diesel artificialmente para 
segurar a inflação, com prejuízo 

“Três foram detidos na ação pelo crime 
de tráfico de drogas. Segundo a PM, eles 
foram pegos no Bairro Cruzeiro do Sul”

 Duas pessoas do sexo 
masculino foram presas e um me-
nor apreendido na manhã desta 
segunda-feira (1º) em Prata. De 
acordo com a Polícia Militar, oito 
pedras de crack e R$ 60 foram 
apreendidas no Bairro Cruzeiro 
do Sul. Ainda segundo a PM, no 
momento da abordagem estava 
um menor infrator que também 
foi autuado. Com ele foi encon-
trada uma pedra de crack e uma 
quantia de dinheiro não informa-
da. Os autores foram presos em 
flagrante e encaminhados à De-
legacia de Polícia Civil pelo crime 

de tráfico de drogas. Já o menor 
ficou acompanhado pela conse-
lheira tutelar durante a ocorrên-
cia. A polícia não informou outros 
detalhes e a idade dos detidos. 
(Fonte: Portal G1)

Pedras de crack e dinheiro são 
apreendidos em Prata

“Presidente-candidata se recusou a participar de entrevista no Jornal da Globo”
para a Petrobras? - 3. A forma 
como é feita a contabilidade dos 
gastos públicos no Brasil, no 
seu governo, tem sido criticada 
por economistas, dentro e fora 
do país, e apontada como fator 
de quebra de confiança. Como a 
senhora responde a isso? - 4. A 
senhora prometeu investir R$ 34 
bilhões em saneamento básico 
e abastecimento de água até o 
fim do mandato. No fim do ano 
passado, tinha investido menos 
da metade, segundo o Ministério 
das Cidades. O que deu errado? 

- 5. Em 2002, o então candidato 
Lula prometeu erradicar o anal-
fabetismo, mas não conseguiu. 
Em 2010, foi a vez da senhora, 
em campanha, fazer a mesma 
promessa. Mas foi durante o seu 
mandato que o índice aumen-
tou pela primeira vez, depois 
de quinze anos. Por quê? - 6. A 
senhora considera correto dar 
dentes postiços para uma cida-
dã pobre, um pouco antes de ser 
feita com ela uma gravação do 
seu programa eleitoral de televi-
são? (Fonte: Site Revista Veja)

Até Lula é batido por Marina

 O Plano B de parte 
do PT com o “Volta, Lula!” está 
enterrado. A cúpula do PT en-
comendou sigilosamente uma 
pesquisa há poucos dias, para 
“consumo interno”, incluindo 
Lula no lugar de Dilma Rousseff 
na disputa presidencial. Os nú-
meros são assustadores para o 
partido: Marina também empa-
ta com Lula, dentro da margem 
de erro, mas com chances de 
vencer. Pela Lei Eleitoral, Dilma 

pode ser substituída até 20 dias 
antes da eleição. É a turma do 
“Volta, Lula!”, que nunca gostou 
de Dilma, quem voltou a patroci-
nar dentro do PT o discurso de 
que é hora de pensarem em Lula 
na disputa. Lula está reticente, 
como sempre se mostrou até 
meses atrás. Mas com a onda 
Marina crescendo, ele sabe que 
não é só Dilma em risco: é todo 
o projeto de Poder do PT. (Fonte: 
Site Opinião e Noticia)

“A onda Marina está crescendo, e Lula sabe 
que não é só Dilma em risco: é todo o pro-

jeto de poder do PT”
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
FESTA FELIZ IDADE - O prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui e a secretária de 
Ação Social, Trabalho e Promoção 
Humana, Letícia Gardim Monteiro 
Amui, convidam todas as pessoas 
com mais de 55 anos de idade para a 
Festa Feliz Idade, com o tema “Fes-
ta na Roça”, a realizar-se dia 14 de 
setembro, das 11:00 às 17:00 horas, 
no Salão de Eventos Monsenhor Cé-
lio Pereira Lima, localizado na Praça 
XV de Novembro, 253. Retire o seu 
convite gratuitamente até dia 12 de 
setembro, na Secretaria de Ação 
Social, Trabalho e Promoção Hu-
mana; nos Centros de Múltiplo Uso 
e CRAS. Levar documento com foto.
INAUGURAÇÃO DO NOVO PAM - A 
Prefeitura Municipal do Prata con-
vida a população pratense para a 
solenidade de Inauguração do Novo 
PAM – Pronto Atendimento Munici-
pal “Dr. Talma de Campos Abreu”, 
ampliação e reforma, a realizar-se 
dia 12 de setembro, às 18:00 horas, 
na Rua Santa Catarina, nº 400, bair-
ro Oliveira. Você é nosso convidado.
REDE DE VIZINHOS PROTEGI-
DOS – Foi realizada reunião no 
Bairro Alvorada a segunda reunião 
para implantação da Rede de Vizi-
nhos Protegidos. Participaram da 
reunião 50 pessoas. Os moradores 
estão interessados e otimistas com 
o trabalho que vem sendo desenvol-
vido. A polícia se faz mais presente 
no bairro como forma de prevenção 
e vem conscientizando os morado-
res da necessidade de se fazer uma 
revitalização do bairro. As melhorias 
são visíveis: a prefeitura já providen-
ciou a poda de árvores, limpeza das 
ruas e de terrenos baldios, foi feito 
contato com a CEMIG para que se-
jam trocadas lâmpadas de postes 
queimadas e quebradas, além da 
instalação de mais postes. O bairro 
mudou e agora já se podem ver fa-
mílias sentadas nas calçadas, o que 
antes era impossível devido à sensa-
ção de insegurança da comunidade. 
(Tenente Maurício)
MANDADOS DE BUSCA E APRE-
ENSÃO – A Polícia Militar de Prata 
realizou uma operação para cum-
primento de mandatos de busca e 
apreensão em estabelecimentos 
conhecidos como “Comida Caseira”, 
na BR 153 km, próximos da cidade, 
devido denúncias de comércio clan-
destino de combustíveis. Em quatro 
estabelecimentos foi encontrado 
combustível em situação irregular. 
Em um deles foram flagrados reti-
rando combustível de duas carretas 
de uma empresa e vendendo ao 
proprietário do estabelecimento. Os 
dois motoristas e os compradores 
foram presos em flagrante. Foram 
encontrados e apreendidos 800 litros 
de álcool, 210 de óleo diesel, 205 
galões vazios, funis, mais de 50 me-
tros de mangueira, duas carretas e 
um caminhão, arma de fogo, drogas. 
Ao todo foi prezo dez pessoas para 
a Delegacia de Polícia Civil. Todo 
combustível apreendido soma mais 
de 2.000 litros de álcool e diesel. (Te-
nente Maurício).
COMPRAS COM CARTÃO DE 
CRÉDITO ESTÃO MAIS CARAS.  
- Usar o cartão de crédito a par-
tir deste mês, com a resolução do 
Banco Central (BC) que autoriza a 
cobrança do Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF).  Com isso, 
serão tarifados 0,38% sobre qual-
quer compra ou operação com car-
tão.  “É exatamente sobre este tipo 
de operação (empréstimo) que o IOF 
sempre incidiu. O que está mudando 
é o conceito do que seria uma ope-
ração feita com o cartão de crédito”.  
A cobrança vai incidir até quando o 
consumidor recorrer ao cartão para 
pagar contas de energia ou de água. 
“Quando você trazia a sua cota da 
Cemig e da Copasa para o cartão de 
crédito, o que você estava fazendo 
era adiar esse pagamento”. Portan-
to, todo esse bolo passa agora a 
pagar 0,38%. Quem faz compra in-
ternacionais com o cartão de crédito, 

operação que já incidia cobrança de 
IOF de 6,38%, terá que desembolsar 
mais 0,38% do imposto. As taxas 
de juros cobradas pelas operadoras 
de cartões de crédito no Brasil são 
as mais altas do mundo, superando 
300% ao ano, em média. O principal 
custo é com a anuidade, que pode 
chegar a R$ 600.  Além disso, os 
juros do crédito rotativo, cobrados 
quando a fatura não é paga até o dia 
do vencimento, podem ultrapassar 
800% ao ano. Já o percentual pago 
pelo consumidor que necessita fazer 
um saque chega a 600%.  (Miguel 
Soares)
JANTAR FESTIVO EM COMEMO-
RAÇÃO AS 25 ANOS DE ORDE-
NAÇÃO SACERDOTAL DE MON-
SENHOR VALMIR – As festividades 
começaram com a celebração Eu-
carística, no dia 29/08/14, passando 
para a parte festiva no Salão Mon-
senhor Célio Pereira Lima, com a 
presença de familiares, religiosos, 
pastorais, grupos de reflexão e paro-
quianos. Quem é Monsenhor Valmir? 
É natural de Alfenas-MG, 53 anos, 
iniciou sua caminhada presbiteral 
em Aparecida (SP), onde fez Filoso-
fia. Em Uberaba, cursou Teologia e 
depois fora ordenado sacerdote pela 
imposição das mãos de dom Bene-
dito Ulhoa Vieira. Ordenado, assu-
miu a paróquia Nossa Senhora do 
Carmo, onde permaneceu por sete 
anos e meio, até ser transferido para 
Paroquia Santa Terezinha em Ube-
raba, por 12 anos. No final de 2008, 
assumiu a matriz de Sacramento, re-
tornando a Uberaba em 2013, onde 
assumiu a Reitoria do Seminário São 
Jose, depois a Paróquia do Rosá-
rio e por fim a Área Pastoral Santa 
Edwiges, em outubro tomou posse 
como pároco da Catedral Metropo-
litana. Na sua caminhada, monse-
nhor atuou também como ecônomo 
da Arquidiocese de Uberaba durante 
seis anos, professor do seminário e 
membro do Colégio de Consultoria 
e Conselho de Presbíteros e desde 
2013 coordena a Pastoral Arquidio-
cesana de Comunicação, tendo im-
pulsionando a Rádio Metropolitana 
dado caro nova ao site e modernida-
de e riqueza de conteúdo ao Jornal 
Metropolitano. (Miguel Soares)
GERENTE DO ITAÚ MIGUEL AL-
CANJO SOARES RECEBE DISTIN-
TIVO POR TEMPO DE SERVIÇO 
– O bancário Miguel Alcanjo Soares, 
recebeu das mãos do gerente Ad-
ministrativo Daniel de Oliveira Sou-
za, distintivo do tempo de serviço, 
acompanhado de dedicatória com os 
dizeres: “Este é um momento muito 
especial para o grupo Itaú Unibanco, 
pois comemoramos seu aniversário 
por tempo de serviço. Suas conquis-
tas profissionais são exemplo e moti-
vo de orgulho para todos nós. Temos 
orgulho em ter você aqui”.  Segundo 
Miguel, iniciou a carreira bancária 
em 1968 no Banco Comércio e In-
dústria de Minas Gerais, S/A, e por 
força das funções ao longo dos anos, 
hoje é Itaú, na função de Gerente de 
Agências Coordenadas e liberado 
for forço de decidiu coletivo para o 
Sindicato dos Bancários de Uberlân-
dia e Cooperbant (Cooperativa dos 
Bancários do Triângulo). Só tenho 
agradecer a Deus, pelo sucesso na 
carreira bancária, finalizou Miguel. 
O QUE É BRINCAR PARA AS 
CRIANÇAS - Será que a criança 
está brincando apenas quando pega 
um carrinho ou quando inventa his-
tórias com uma boneca? Essas são, 
sim, formas de brincar, mas existem 
outras bem mais simples e que pas-
sam por nós quase despercebidas no 
dia-a-dia. Ao mudar objetos de lugar, 
esfregar a mão na mesa, brincar com 
bichos ou jogar uma caneta para o 
ar, a criança, além de brincar, está 
conhecendo o mundo ao seu redor 
por meio de seus sentidos. Muitas 
vezes, comportamentos como esses 
são repreendidas e condenadas por 
serem consideradas “traquinagens”. 
Entretanto esses momentos contri-
buem para a formação da criança 
tanto ou mais que brincadeiras com 
brinquedos industrializados. O im-

C l a s s i f i c a d o s
VENDO  1 TANQUE BOSIO 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODE-
LO 6.600, 1 ROÇADEIRA AVARÉ N°2.-Tratar (34) 9974-7205
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 Constru-
center, Disk Gás e Bebidas do Renito, Casa do Fazendeiro, Agrococal, Construmoura, Sin-
dicato, 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

portante é que pais e educadores 
dê em liberdade às crianças para 
que elas possam se expressar e 
vivenciar novas experiências. Por 
outro lado, a criança também deve 
perceber que limites existem e são 
necessários.  Apesar do brincar ser 
um comportamento espontâneo da 
criança, o adulto deve criar situações 
que estimulem a brincadeira. Artigo 
31 da Convenção dos Direitos da 
Criança da ONU: "Toda criança tem 
o direito ao descanso e ao lazer, e a 
participar de atividades de jogo e re-
creação, apropriadas à sua idade, e a 
participar livremente da vida cultural 
e das artes'‘. (Conselho Tutelar).
PASSEIO CICLÍSTICO EM PROL 
DO HOSPITAL DE BARRETOS – A 
Policia Militar deu apoio durante o 
passeio ciclístico em prol do Hospital 
do Câncer de Barretos-SP. O evento 
ocorreu dia 23/08/14e seguiu trajeto 
pelas principais avenidas do Prata. 
Parabenizamos aos ciclistas pela 
criatividade de uma justa causa em 
favor de milhares de pessoas que 
dependem daquele Hospital, que não 

tem fins lucrativos.
 PRAZO PARA ENTREGA DO ITR É 
30 DE SETEMBRO - Os proprietários 
de imóveis rurais já podem entregar 
a declaração do Imposto Territorial 
Rural (ITR) de 2014. O prazo vai até 
30 de setembro. A Receita Federal 
informa que já está disponível, em 
seu site, o programa multiplataforma 
ITR2014 para preenchimento da de-
claração. O pagamento do imposto 
pode ser parcelado em até quatro 
quotas, mensais, iguais e sucessi-
vas, desde que cada quota não seja 
inferior a R$ 50. A declaração deverá 
ser enviada por meio do programa de 
transmissão Receitanet, com o uso 
do computador, mediante a utilização 
do Programa Gerador da Declaração 
(PGD) do ITR/2014 disponível no si-
tio da Receita: www.receita.fazenda.
gov.br. São esperadas 5,2 milhões de 
declarações. O fato gerador do ITR 
é a propriedade, o domínio útil ou a 
posse (inclusive por usufruto) de imó-
vel por natureza, localizado fora da 
zona urbana do município, em 1º de 
janeiro de cada ano. (Fonte: CNA)

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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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Ofício urgente e sigiloso do MPF 
questiona FAB se Vant Acauã bateu 
no jato que matou Eduardo Campos

 Exclusivo - As especula-
ções sobre o acidente de jatinho 
que matou Eduardo Campos em 
13 de agosto ganham um novo 
elemento com o documento clas-
sificado como “urgente e sigilo-
so”, no envelope com o código 
PRM-STS-SP 2535/2014, envia-
do pelo Ministério Público Fede-
ral em Santos ao Comandante da 
Força Aérea Brasileira, Tenente-
-Brigadeiro-do-ar Juniti Saito, no 
último dia 25 de agosto. O docu-
mento, que vazou, gera polêmica 
no governo e na FAB. No ofício 
2111/2014, o Procurador da Re-
pública Thiago Lacerda Nobre 
questiona Saito sobre a real pos-
sibilidade de um Veículo Aéreo 
Não-Tripulado (Vant) ter contribu-
ído como uma das causas para 
a queda da aeronave Cessna 
560XL, prefixo PR-AFA (que ago-
ra se sabe pertencer ao próprio 
Eduardo, comprada via leasing). 
O Palácio do Planalto e o Minis-
tério da Defesa vão querer saber 
o que Saito vai informar ao MPF 
– que cumpriu seu papel legal e 
constitucional de questionar. No 
material enviado ao comandante 
da Força Aérea, o Ministério Pú-
blico Federal em Santos anexou 
uma fotografia e uma imagem 
captada por câmeras de televi-
são no local em que o avião caiu. 
Nelas aparecem as rodas seme-
lhantes às usadas em um Vant 
do modelo Acauã. Por isso, o 
Procurador Thiago Nobre faz cin-
co questionamentos bem especí-
ficos ao Brigadeiro Saito pedindo 
que se confirme ou não que se a 
FAB, em tese, poderia estar reali-

zando algum sobrevoo com Vant 
na hora e região do acidente, no 
raio da precária Base Aérea de 
Santos. Incisivamente, o Procu-
rador pergunta: quantos Acauãs 
a FAB tem. Indaga, também, se 
alguma destas aeronaves estaria 
perdida, por força de algum aci-
dente. Pede que a perícia da Ae-
ronáutica confirme se as “rodas” 
que aparecem nas fotos seriam, 
realmente, de um Vant modelo 
Acauã. De concreto sobre o aci-
dente fatal com Eduardo Campos 
tem-se apenas uma constatação: 
mudou completamente o jogo da 
corrida presidencial, e pode fazer 
a viúva política Marina Silva alçar 
o sonhado voo rumo ao Palácio 
do Planalto. (Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 29 de 
Agosto de 2014. (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 29 
de Agosto de 2014).

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

Decisão do STF passa o rodo na Lava 
Jato e manda soltar Paulo Roberto, 

doleiro Yousseff e outros bichos

 Em mais uma prova de 
que o Brasil é mesmo o País da 
Impunidade e da Injustiça, uma 
decisão de um ministro do Supre-
mo Tribunal Federal passou o rodo 
em todo o bom trabalho feito pela 
13ª Vara Federal de Curitiba, pelo 
Ministério Público Federal e pela 
Polícia Federal na Operação Lava 
Jato. O ministro Teori Zavascki 
avocou para si os outro proces-
sos do caso e mandou soltar todo 
mundo. Desde o doleiro Alberto 
Youssef, passando pelo ex-diretor 
de abastecimento da Petrobras 
Paulo Roberto Costa, até chegar a 
Rene Luiz Pereira, suspeito de en-
volvimento com tráfico internacio-
nal de drogas. A decisão de Teori 
é um alívio para o governo. Paulo 
Roberto Costa comprovou que tem 
muito mais poder do que realmen-
te parecia. Mesmo indiciado por 
lavagem de dinheiro, organização 
criminosa, falsidade ideológica e 
tentativa de destruição de docu-
mentos, o ex-dirigente da Petro-
bras e ex-conselheiro da Brasken 
(subsidiária do grupo Odebrecht) 
conseguiu se livrar da incômoda 
cadeia – que lhe impedia movi-

mentos defensivos. Como o parcei-
ro dele, o doleiro Alberto Yousseff, 
também ganhou liberdade, muitas 
provas podem desaparecer, como 
mágica, depois que forem soltos – 
segundo temor de membros da Po-
lícia Federal e do Ministério Público 
Federal. A mais importante bomba 
a ser desarmada é a que relaciona 
os personagens da Lava Jato com 
operações de lavagem de dinheiro, 
tráfico de drogas e prováveis men-
salões a políticos e suas campa-
nhas. A decisão individual de um 
ministro do STF – indicado para o 
cargo pelo Palácio do Planalto – é 
apenas a sinalização de que o PT 
consegue, mais uma vez, desmon-
tar armadilhas da Justiça. A CPI da 
Petrobras, que já nasceu pratica-
mente morta, perderá totalmente a 
força, com a paralisia mental gera-
da pela Copa do Mundo. A secada 
na Lava Jato é uma demonstração 
de que o esquema petralha conti-
nua mais hegemônico que nunca 
– com alto risco de perpetuação no 
poder, a não ser que ocorra uma 
improvável virada de mesa. (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 19 de Maio de 2014).

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

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.

ABANDONO DE EMPREGO
 Júlio Cesar Jacobas e outros, proprietários da Fazenda São João da 
Prata, neste município, esgotados os recursos de localização e tendo em vista 
encontrar-se em local não sabido, convidam a Sra. Vanessa Silva Ventura – CTPS 
- 3770709/0040/ MG - a retornar ao emprego ou justificar as faltas desde o dia 
02/08/2014, dentro do prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar 
rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 
 Prata, em 05 de setembro de 2014.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Produção de leite aumenta, 
mas preço segue estável 

pelo 3º mês seguido 
 Mesmo com o aumen-
to na produção, o preço do leite 
pago ao produtor seguiu estável 
no mercado nacional pelo terceiro 
mês consecutivo. O valor médio do 
leite em agosto, de R$ 1,0119/litro 
(líquido – sem frete e impostos), foi 
apenas 0,08% inferior ao de julho, 
mas 6,11% abaixo do de agosto/13, 
em termos reais (descontando-se 
a inflação – IPCA de julho/14), na 
“média Brasil”. O preço bruto (inclui 
frete e impostos) foi de R$ 1,0978/
litro em agosto, pequeno recuo de 

0,14% em relação a julho e 4,9% 
inferior ao de agosto/13, em termos 
reais. Estas médias são calculadas 
pelo Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplica-
da), da Esalq/USP, e ponderadas 
pelo volume captado nos estados 
da BA, GO, MG, PR, RS, SC e SP, 
em julho/14. No geral, a estabilida-
de nos valores ainda é reflexo da 
demanda pouco aquecida pelos 
derivados lácteos em grande parte 
das regiões acompanhadas pelo 
Cepea. (Fonte: Cepea-Esalq/USP)

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.

Dilma colocou a Polícia 
Federal na berlinda

 Inegavelmente, a ima-
gem da Polícia Federal ficou mui-
to arranhada com a desastrosa 
referência a ela feita pela presi-
dente Dilma no debate dos presi-
denciáveis realizado na Band no 
último dia 26 de agosto. Na ten-
tativa de justificar os escândalos 
na Petrobras, Dilma colocou sob 
suspeita todo o histórico da Po-
lícia Federal, ao afirmar: “Quem 
investiga a Petrobras é um órgão 
do governo federal que antes não 
tinha autonomia para investigar: 
a Polícia Federal. A Polícia Fede-
ral hoje vai e investiga todos, doa 
a quem doer. Por quê? Por que 
o compromisso de meu governo 
é numa luta incansável contra a 
corrupção.” Diante da colocação 
de Dilma, torna-se válido pergun-
tar Como confiar numa Polícia 
Federal que faz suas investiga-
ções em consonância com os 
interesses do governo em exer-
cício? O que dizer das investiga-
ções feitas pela Polícia Federal 
na era pré-Dilma? Quais outros 
órgãos Dilma incluiria na lista dos 
órgãos detentores de poderes in-
vestigatórios que flexibilizam sua 
atuação dependendo da vontade 
do governo? Receita Federal? 
Agência Brasileira de Inteligência 

(Abin)? Não há como desconhe-
cer a realidade: apesar de saber 
que deslizes podem acontecer 
em qualquer órgão, a generaliza-
ção feita pela presidente da Re-
pública lança lama sobre a repu-
tação de todos aqueles que, no 
passado, dignificaram a Polícia 
Federal no exercício de suas atri-
buições de autoridade policial. 
Absolutamente convencido que 
Dilma passa muito longe da ver-
dade ao afirmar que seu governo 
tem o compromisso de uma “luta 
incansável contra a corrupção”, 
gravei o vídeo intitulado “Dilma 
e as investigações da Polícia Fe-
deral”. Em tal vídeo dei detalhes 
do depoimento por mim prestado 
à Polícia Federal sobre a Gemi-
ni – espúria sociedade da Pe-
trobras com uma multinacional, 
arquitetada no período em que 
Dilma acumulava os cargos de 
Ministra de Minas e Energia e 
Presidente do Conselho de Ad-
ministração da Petrobras. Com 
a palavra a Polícia Federal. Se 
é que sua chefe Dilma Rousse-
ff a deixará falar alguma coisa... 
Mas, em manifestações públicas, 
a turma da PF não tem falado 
bem dela, não... (João Vinhosa é 
Engenheiro).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por João Vinhosa
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Campanha de Marina condena 
gastos publicitários e desmandos 
na Petrobras para arrasar Dilma

 Apenas no primeiro 
semestre deste ano reeleitoral 
de 2014, a Petrobras torrou R$ 
181.706.865,77 em publicidade. 
O valor de seis meses é superior 
ao montante total gasto durante 
o ano de 2013: 169.137.320,32. 
Tamanha gastança agora é uma 
arma da campanha de Marina 
Silva para desmoralizar, com-
pletamente, a gestão petista de 
Dilma Rousseff na Petrobras. 
Curiosamente, os números ofi-
ciais que serão usados e abu-
sados na campanha socialista 
contra os petistas foram passa-
dos, oficialmente, pela presiden-
te da Petrobras, Maria das Gra-
ças Foster, uma das melhores 
amigas de Dilma. Graça enviou 
tais informações ao deputado 
socialista Júlio Delgado, mem-
bro da CPMI da Petrobras, no 
último dia 10 de julho, através 
do ofício “Pres 036-2014”, com 
cópia também passada ao sena-
dor Vital do Rêgo, que preside a 
comissão parlamentar de inqué-
rito. O vazamento do documento 
no Senado é mais um capítulo 
para colocar Graça em desgra-
ça perante a amiga que perde a 
graça no comando do imperial 
do Palácio do Planalto. A cam-
panha de Marina já definiu que 
um dos pontos para ataque dire-
to, sem defesa, ao PT é a ges-
tão sobre as empresas estatais 
(de economia mista). Os socia-
listas já pregam, em documen-
tos de campanha, que não vão 
reeditar prejuízos na Petrobras 
e Eletrobras, usando-as como 
instrumento de política macroe-
conômica, para segurar preços 
de tarifas de combustíveis e 
energia. Depois da bem sucedi-
da ação de levou Marina a alçar 
voo – depois da queda trágica do 
avião de Eduardo Campos (que, 
em breve, só os amigos e fami-
liares lembrarão de quem se tra-
tava) -, agora o foco é atacar os 
pontos mais frágeis do governo 
petista. Petrobras e Eletrobras 
estão eleitas como “alvos pre-
ferenciais”. A mídia amestrada, 
aliada de Marina, vai começar a 
detonar “bombas” contra as es-
tatais. A CPMI da Petrobras, que 
parecia esfriada, pode ser aque-
cida pela tática de guerrilha dos 
socialistas para, se possível, der-
rotar Dilma já no primeiro turno. 
A campanha de Marina também 
vai jogar pesado na questão da 
política econômica – calcanhar 
de Aquiles de Dilma. A intenção 
é conseguir mais apoio político 
e financeiro do “deus mercado” 
(do qual Marina se transformou 
em seguidora fidelíssima, as-
sim que se tornou viúva política 

do neto de Miguel Arraes). Ma-
rina vai insistir na toada de que 
fará a “independência do Banco 
Central do Brasil”, vai trabalhar 
com “metas de inflação críveis”, 
vai liberar geral o câmbio, pro-
moverá um sistema de superá-
vit primário sem contabilidade 
criativa. A petralhada anda mais 
apavorada que nunca. O princi-
pal temor é que a “onda” Marina 
se transforme em um “tsunami”. 
Na avaliação petista, o comando 
de campanha do adversário Aé-
cio Neves já jogou a toalha. Por 
isso, a ordem agora é bater forte 
em Marina e poupar Aécio. Se o 
neto de Tancredo Neves perder 
mais eleitorado, que migra para 
Marina, a reeleição de Dilma fica 
inteiramente sob risco. Por isso, 
a marketagem petralha já come-
çou a atacar as “palestras e con-
sultorias milionárias” recebidas 
por Marina em eventos empre-
sariais. O perigo é que Marina 
devolva o ataque na mesma mo-
eda. Afinal, o chefão Luiz Inácio 
Lula da Silva, o Presidentro da 
Dilma, também capta recursos 
da mesma forma... Assim, no 
fogo contra fogo, petistas e so-
cialistas podem sair chamusca-
dos. Mas o prejuízo maior fica, 
certamente, com o PT – que já 
tem saída agendada do poder. A 
Oligarquia Financeira Transna-
cional, e seus tentáculos tupini-
quins, já decidiram que Marina 
será a vencedora. Marina é uma 
incógnita de alto risco. Acima de 
tudo, sempre foi uma radical chic 
de esquerda, com discurso am-
bientalista. Marina não tem ex-
periência administrativa, além de 
ter sido ministra de Lula – hoje 
seu “amigo-inimigo”. Seu even-
tual governo terá de negociar 
com a mesma base aliada e com 
a máquina aparelhada pelos pe-
tistas. Os acordos custarão mui-
to caros. O risco de uma reedi-
ção de instabilidades, iguais ou 
piores que no governo Collor de 
Mello, é uma hipótese factível. 
No entanto, péssimo tem tudo 
para virar realidade, graças ao 
eleitorado “ávido por mudanças” 
e induzido pela pesquisa que 
convence a “votar no vencedor”. 
(Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 1º de Setembro 
de 2014).

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

Adeptos da causa LGBT 
rompem com Marina Silva

 O recuo da campanha de 
Marina Silva (PSB) em propostas à 
comunidade LGBT (lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transgêneros 
e transexuais) provocou críticas in-
ternas e baixa na militância aliada 
à candidata ao Planalto. Um dos 
responsáveis pela elaboração da 
pauta, Luciano Freitas, secretário 
nacional do comitê LGBT pesse-
bista, afirmou ao jornal Folha de 
São Paulo que retirou apoio à pre-
sidenciável. Para aliados da Rede 
- partido idealizado por Marina e 
ainda não registrado na Justiça 
Eleitoral - a mudança é conside-
rada um "retrocesso". A coligação 
apresentou na sexta (29) um pro-
grama que defendia a aprovação 
do casamento civil homoafetivo e 
a articulação para aprovar lei que 
criminaliza a homofobia. No dia 
seguinte, voltou atrás e apresen-
tou uma nova versão, eliminando 
tópicos polêmicos e dizendo que 
prometia "garantir os direitos oriun-
dos da união civil entre pessoas do 
mesmo sexo" - o que já é assegu-
rado pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal). O primeiro programa foi 
classificado de "falha processual 
na editoração", que "não retrata 
com fidelidade os resultados do 
processo de discussão sobre o 
tema". Marina disse que os tópicos 
que foram divulgados ao público 
equivocadamente é o da pauta de 
setores, não o assimilado pela can-

didatura.  Freitas disse que a partir 
de agora se concentrará em pedir 
votos para o candidato ao governo 
Paulo Câmara e deputadas da le-
genda "defensoras dos direitos hu-
manos".  Ele e a advogada Giowa-
na Cambrone, delegada nacional 
da Rede, entregaram na semana 
passada "duas páginas" de pautas 
aos coordenadores de campanha 
de Marina, Maurício Rands e Neca 
Setubal. Segundo membros da 
Rede, ambos estavam cientes das 
discussões. Além do PSB e Rede, 
o grupo era formado pelo PPS 
Diversidade. "Fomos surpreendi-
dos por uma alteração chamada 
de errata' pela coordenação. Nos 
sentimos frustrados e, obviamente, 
a reação foi de desagrado", disse 
Marcio Sales, da Rede. Ele classi-
ficou a mudança de "curto-circuito" 
entre a militância e "determinados 
setores" da coligação. Antes, em 
seu perfil do Facebook, ele publi-
cou que "foi um triste, covarde e 
vexatório retrocesso programático" 
que "pegou a todos de surpresa 
numa decisão autoritária". Procu-
rado, Rands preferiu não dar de-
clarações. O PSB não respondeu 
ao pedido de entrevista com Neca. 
A Rede e o PPS Diversidade pu-
blicaram nota dizendo que o "texto 
publicado no dia 30" representa o 
consenso das propostas "aprovado 
pela coordenação política da cam-
panha". (Fonte: Site UOL)

O casamento com a Marina

 Em nome das liberdades 
individuais, plenamente assegu-
radas na Constituição que fundou 
os EUA em 1776, o juiz federal 
Clark Waddoups decidiu que o 
mórmon fundamentalista Kody 
Brown pode viver junto com suas 
quatro esposas e 16 filhos, no es-
tado de Utah, onde 38 mil segui-
dores da mesma religião praticam 
a poligamia. O eleitorado brasilei-
ro é politicamente polígamo. Casa 
com todos e com qualquer um. De 
tempos em tempos, sente a ne-
cessidade da tal “mudança”. Este 
é o clima de agora. A maioria não 
aguenta mais o PT. Dilma será tro-
cada por outra. A conjuntura ficou 
boa para Marina Silva – viúva po-
lítica do Eduardo Campos, porém 
com um ponto forte a favor dela: 
não tem um Lula por trás para ma-
nipulá-la. A candidatura de Marina 
tem apoio da Oligarquia Financei-
ra Transnacional. Marina fechou 
acordos recentes com banquei-
ros, investidores internacionais e 
usineiros – segmentos descon-
tentes com a gestão petralha. Um 
grupo de economistas ligados ao 
HSBC se colocou à disposição 
dela para fazer todo o projeto para 
uma profunda e urgente reforma 
tributária. Logicamente, o sistema 
financeiro, que tanto lucra no Bra-

sil, já se blindou para o próximo 
governo... Marina até acena com 
a "independência" do Banco Cen-
tral do Brasil - tão sonhada pela 
banca internacional... Marina terá 
governabilidade, se for eleita? No 
começo, a tendência é que sim. A 
caneta do Diário Oficial tem mais 
poderes que a espada da She-Rá 
(a irmã do He-Man). Sem dúvi-
da, Marina terá de compor com o 
PMDB (que abandonará o PTita-
nic pouco antes do afundamento). 
Também deve fechar uma alian-
ça, no quase certo segundo turno 
eleitoral, com o PSDB (que vai se 
tornando especialista em perder 
eleições por falta de pegada). O 
resto vem na onda. O PT tomará 
muito cuidado ao atacar a eter-
namente petista Marina, a partir 
de agora. Mais provável é que os 
petistas negociem uma trégua, na 
hora de aparentemente deixarem 
o poder com a perda do Palácio 
do Planalto. A “saída” petista será 
aparente, já que a máquina públi-
ca nunca antes na história foi tão 
aparelhada. O PT já sabotou Ma-
rina impedindo a criação do par-
tido dela, a Rede. Agora, é o PT 
quem cai de otário na redinha da 
Marina. (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 31 de Agosto 
de 2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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Estiagem faz reservatório de hidrelétrica chegar a menos de 14%
 Com a estiagem que 
vem se prolongando há meses, 
o nível dos rios do Triângulo Mi-
neiro está cada vez mais preocu-
pante. O resultado pode ser visto 
na represa da Usina de Marim-
bondo, em Fronteira, na divisa 
de Minas com São Paulo. A hi-
drelétrica, que utiliza a água do 
Rio Grande, tem capacidade de 
produzir energia para cerca de 
dois milhões de pessoas. Mas 
a situação está tão crítica, que 
atualmente trabalha com ape-
nas 13,67% da capacidade total. 
Moradores da região que depen-
dem da pesca também sofrem 
com a seca. A régua indica que 

faltam apenas cinco metros para 
atingir o nível mínimo de opera-
ção. Mesmo assim, o Ministério 
de Minas e Energia garante que 
não há possibilidade de racio-
namento para este ano. Porém, 
esta não é a única preocupação, 
já que muitas famílias tiram o 
sustento do Rio Grande. Em um 
dos trechos, muito utilizado para 
pesca, em meses de cheia a pro-
fundidade chega a quase cinco 
metros. Hoje, o nível está tão 
baixo, que é possível andar so-
bre as pedras. “Já houve época 
em que pegávamos cerca de 200 
kg de filé de cascudo. Agora, o 
pescador vai, arma seis redes e 

Ex-diretor da Petrobras 
começa a colaborar 

com a polícia

pega apenas 3 kg. O peixe está 
escasso. Tá difícil trabalhar”, 
relembrou o pescador Antônio 
Gonçalves. Dificuldade também 
para José Capristo, que há mais 
de 50 anos vive da pesca e do 
aluguel de barcos. Segundo ele, 
há muito tempo não via o nível 
do rio tão baixo. A frota conta 
com onze barcos, e já faz tempo 
que alguns nem entram no rio. “A 
mesma situação aconteceu há 
20 anos. Esta não é a primeira 
vez. Quando o rio enche, cerca 
de 5 a 10 barcos são alugados 
todos os dias. Agora, às vezes 
não se aluga nenhum”, lamen-
tou. Com pouco peixe no rio, e 

sem pescador interessado em 
navegar muito, já começa a faltar 
produto nas peixarias de Frontei-
ra. “Tenho que comprar de frigo-
ríficos do Amazonas, Mato Gros-
so e peixes de criatório”, afirmou 
o comerciante Valdez Moura. 
Valdez contou ainda que a eco-
nomia da cidade é movimentada 
pela pesca, e por isso tem medo 
de como serão os próximos me-
ses se a estiagem continuar. 
“Isso não pode acontecer mais, 
porque o preço do peixe também 
acaba aumentando e o povo não 
compra. Pode ficar muito difícil, 
e gente pode acabar fechando”, 
argumentou. (Fonte: Portal G1)

 Depois de dias de nego-
ciação, o ex-diretor da Petrobras 
Paulo Roberto Costa iniciou seus 
depoimentos para ajudar a polícia 
a desvendar, com detalhes, um es-
quema de lavagem de dinheiro co-
mandado pelo doleiro Alberto Yous-
sef. O acordo de delação premiada 
precisa, ainda, ser homologado 
pelo Supremo Tribunal Federal e 
pela Procuradoria-Geral da Repú-
blica. Ele prevê atenuantes para 
a pena em troca de informações. 
Advogado de Youssef, Figueiredo 
Bastos diz não saber se o acordo 
foi efetivado, mas afirma que seu 
cliente está cercado por "delato-
res" e que, em algum momento, 
terá de decidir se também fará ou 
não a delação. Segundo a Folha 
apurou, o acordo para a delação 
premiada, se homologado, fará 
com que o ex-executivo de Abaste-
cimento da petroleira estatal tenha 
de devolver às autoridades parte 
de seu patrimônio, além de pagar 
uma multa milionária. Na semana 
passada, Paulo Roberto Costa ne-
gociou com a Polícia Federal e o 
Ministério Público os termos da de-
lação. Desde sexta-feira, ele vem 
prestando esclarecimentos. Tudo 
está sendo gravado. Os documen-
tos entregues por ele são lacrados 
para evitar vazamentos.O prazo 
estipulado para ouvi-lo é de 15 a 
20 dias, o que é considerado fora 
do comum pela polícia. Em geral, 
esse prazo costuma ser menor. A 
extensão dos depoimentos indica 
que Costa pode ter muito a dizer. 
Deflagrada em 17 de março pela 
PF, a Operação Lava Jato des-
montou um esquema de lavagem 
de dinheiro e evasão de divisas 
que movimentou cerca de R$ 10 
bilhões. Os suspeitos, segundo a 
operação, eram responsáveis pela 
movimentação financeira e pela 
lavagem de ativos de diversas 
pessoas físicas e jurídicas envolvi-
das em diferentes crimes. O caso 
tem ramificações políticas, fruto 
da relação do doleiro Youssef com 
diversas autoridades, entre elas o 
deputado André Vargas, ex-PT. Já 
Paulo Roberto Costa é suspeito de 
receber propina do esquema de 
corrupção.(Fonte: Site UOL)


