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Semana da Criança foi comemorado com festa em Prata
 O Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui e 
a Primeira Dama e Secretária da Ação Social, 
Trabalho e Promoção Humana, Letícia Gardim 
Monteiro Amui, prepararam uma programa-
ção especial na semana da criança. Dia 09 
de outubro, foi exibido um Planetário Digital 
no Centro de Referência e Assistência Social, 
sendo uma excelente ferramenta para estimu-
lar o gosto pelas ciências encantando crianças 

e adultos. Dia 10 de outubro, através do Cine 
Telona, as crianças puderam assistir ao filme 
Os Croods, em 3D, na Praça XV de Novembro. 
Foram distribuídos óculos 3D e pipoca a todos 
os presentes. Dia 12 de outubro, foi preparada 
uma grande festa para todas as crianças pra-
tenses na Praça XV de Novembro. Foram dis-
tribuídas balas, algodão doce, pipoca e picolé. 
Houve também pintura de rosto, parquinho 

infantil e muitas brincadeiras realizadas pelo 
palhaço Ticolino. Foi sucesso absoluto, com a 
presença de uma multidão de pessoas. A Se-
cretária de Ação Social, Trabalho e Promoção 
Humana, Letícia Gardim, agradece a todos os 
servidores que colaboraram para a realização 
do evento. É a Prefeitura Municipal do Prata 
valorizando as gerações que construirão o fu-
turo de Prata.

Festa das Crianças na Praça XV de Novembro Cine Telona na Praça XV de Novembro

 Dr. Anuar comemora o dia do 
professor com servidores da educação

 No dia 10 de outubro 
de 2014, o Prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui, a Primeira Dama 
Letícia Gardim Monteiro Amui e 
a Secretária de Educação Liodê 
Aparecida Lopes Arantes, come-
moraram o Dia do Professor com 
educadores e servidores da Se-
cretaria Municipal de Educação 
e Cultura. Estavam presentes 
também Secretários de Governo 

e alguns Vereadores do poder le-
gislativo da cidade de Prata. A co-
memoração do Dia do Professor 
traduz a importância social deste 
agente de transformação e traz o 
devido reconhecimento a quem 
desenvolve mentes e, acima de 
tudo, constrói seres humanos ca-
pazes de conviver socialmente, 
buscando o bem comum através 
do conhecimento.

Prefeito decreta alteração na 
data de comemoração do dia 

do servidor público
 Através do Decreto nº 
2.958, de 09 de outubro de 2014, 
o PREFEITO MUNICIPAL DE 
PRATA - MG, usando da compe-
tência privativa que lhe confere o 
art. 69, inciso VI, da Lei Orgânica 
Municipal, transfere a comemo-
ração do dia do Servidor Público 
prevista para 28 de outubro, para 
o dia 27 deste mês, nos órgãos 

e entidades da Administração Di-
reta, Autárquica e Fundacional do 
Poder Executivo Municipal. Res-
salva-se que, com a alteração, 
os prazos previstos para início ou 
encerramento em 27 de outubro 
ficam, automaticamente, prorro-
gados para o dia 28, terça-feira. 
Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CAMPEONATO AMADOR O prefeito 
do Prata, Dr. Anuar Arantes Amui e o 
presidente da Associação Atlética Pra-
tense, Edmar Lopes Pires, convidam 
a População para assistirem os jogos 
das quartas de finais do Campeonato 
Amador,  neste domingo, dia 19 de ou-
tubro às 14:30 horas, entre as equipes 
do Cruzeiro x São Paulo e às 16:30 ho-
ras, entre as equipes do Santos x Flu-
minense, no Estádio Cid Pádua Vilela. 
Entrada Franca. Contamos com sua 
presença.
DEU NO JORNAL ESTADO DO TRI-
ÂNGULO HÁ 30 ANOS – O Jornal Es-
tado do Triângulo circula na região de 
Sacramento há 46 anos, e tem uma co-
luna interessante que destaca os acon-
tecimentos de 30 anos atrás. Na edição 
de 26/09/14, deparei com uma matéria 
falando das dificuldades da época que 
não é diferente dos dias de hoje, mudou 
apenas o título o resto mudou para pior!  
Veja o resumo da reinvindicação de 
trinta anos.  (INAMPS NEGA CONVÊ-
NIO) “Há vários anos, a Santa Casa de 
Sacramento vem tentando o credencia-
mento do seu aparelho de raios-X pelo 
INAMPS, porém sem resultado. O últi-
mo pedido feito pelo seu atual provedor 
Miguel Alcanjo Soares, foi na verdade 
uma extensa carta enumerando várias 
justificativas para a assinatura desse 
convênio (...) Não adiantou, o convênio 
foi negado”. Como pode observar, ape-
sar da evolução, pouca coisa mudou, 
a saúde continua sendo o desafio falta 
hospitais, UTI, vagas, pacientes mor-
rem por falta de atendimento, mesmo 
para quem tem plano de saúde.  (Mi-
guel Soares)
CÂMARA MUNICIPAL DE PRATA - 
MOÇÃO DE APLAUSO Nª 022/2014. 
ELOGIO OS RELEVANTES SERVI-
ÇOS DA APRALE - O Poder Legis-
lativo Pratense parabeniza a nova 
diretoria da APRALE- Academia Pra-
tense de Artes e Letras, composta pelo 
Presidente José Cleanto Vilela Reis, 
Vice-Presidente: Francisco de Assis 
Menezes, 1ª Tesoureira: Ana Augusta 
Novais, 2º Tesoureira: Nereira Vieira, 
1ª Secretária: Veridiana Alves, 2ª Se-
cretária: Elite Nascimento, Relações 
Públicas: Miguel Alcanjo Soares Con-
selho Fiscal Efetivos: Noilma Passos, 
Donilson Nunes, João Batista Souza. 
Suplentes: Donizete Nunes, Alor de 
Camargos Junior e Cecília Camargos, 
eleitos para 2014/2016. O Poder Legis-
lativo, destaca os relevantes trabalhos 
desenvolvidos por esta entidade, ex-
pandindo a cultura e a arte em nosso 
Município. Que Deus dê forças para 
vocês atuarem junto a Academia Pra-
tense de Artes e Letras com dinamismo 
e competência). 
17ª SEMANA DE COMBATE AO AL-
COOLISMO – O Centro de Recupera-
ção do Alcoólatra (CEREA) do Prata, 
tem a grata satisfação de convidar você 
e sua família para participarem da 17ª 
Semana de Combate ao Alcoolismo, 
que será realizada na sede do CEREA 
na Rua Alagoas, 284 que começou no 
dia 13 e termina dia 18/10/14, com a se-
guinte programação: Dia 16/10/14 – Pai 
Alcóolatra, 17/10/14 – A importância do 
CEREA em nossa vida, 18/10/14, sába-
do, encerramento e comemoração dos 
34 anos do CEREA em Prata. O horário 
das palestras começa as 20h00min ho-
ras e termina as 21h30min. O encera-
mento vai contar com a participação do 
CEREA de diversas cidades, testemu-
nhos de pessoas que estavam na sarje-
ta são com muita fé e humildade alcan-
çaram seus objetivos, livrar dos vícios 
do álcool, porta de entrada de todos os 
vícios. Sua presença é muito importan-
te, venha comemorar conosco os trinta 
e quatro anos de fundação desta impor-
tante entidade sem fins lucrativos, cujo 
objetivo e salvar vidas. (Miguel Soares)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FOR-
MAÇÃO PROFISSIONAL - A Universi-
dade Aberta e Integrada de Minas Ge-
rais - UAITEC esta oferecendo cursos 

de Capacitação e Formação Profissio-
nal, os cursos são; Auxiliar de Escritó-
rio, Auxiliar de Cozinha, Departamento 
De Pessoal, Telefonista e Recepcio-
nista, Segurança do Trabalho, Legis-
lação Trabalhista, Gestão Ambiental, 
Introdução à Informática, Cabeleireiro, 
Secretariado, Garçom, Web design, 
Maquiagem, Pedologia e mais 70 cur-
sos... Venha fazer um curso 100% gra-
tuito e se preparar para o mercado de 
trabalho, os cursos são oferecidos pela 
UAITEC a primeira Universidade Públi-
ca de Prata, venha conhecer a UAITEC 
na Rua Presidente Antônio Carlos nº 
201 – Centro / Informações: 3431 – 
1383. (Talles Augusto Coordenador da 
UAITEC)
ESCOLA ESTADUAL NORALDINO 
LIMA COMEMROU 106 ANOS DE 
EXISTÊNCIA - A Escola Estadual No-
raldino Lima comemora aniversário no 
dia 28 de Setembro 106 anos de exis-
tência a serviço da Educação de nossa 
comunidade. Uma escola centenária, 
mas que sabe se manter jovem, equi-
librando tradição e inovação. Sintoni-
zada com as propostas educacionais 
vigentes, sua equipe não poupa esfor-
ços e investimentos para modernizar 
suas concepções educacionais e suas 
práticas pedagógicas. Crianças, jovens 
e educadores são envolvidos com as 
mais diversas práticas pedagógicas em 
função de um aprendizado com qua-
lidade. Este ano, através do Projeto: 
Escola e Família formando cidadãos, a 
escola desenvolve diversas atividades 
praticas/pedagógicas envolvendo a lei-
tura, a escrita, o esporte, a convivência, 
a integração, entre outros. Motivados 
pelo momento, os alunos participam, 
da 1º Gincana Cultural promovida pela 
escola. As equipes buscam arrecada-
ção de doações de materiais para a 
instituição. Pedimos a compreensão 
dos pais e da comunidade Pratense na 
recepção de nossos alunos. É uma prá-
tica para que desenvolvam o espírito 
participativo como atitude positiva e en-
riquecedora da formação do cidadão. 
(Direção e servidores da E.E. Noraldino 
Lima)
O PAPEL DA FAMÍLIA - É função da fa-
mília fazer com que a criança aprenda 
a lidar com limites e frustrações. Crian-
ças que crescem em um ambiente com 
limites e regras claras, geralmente são 
mais seguras e sabem o que podem 
e o que não podem fazer, quando se 
deparam com um limite, sabem lidar 
com a frustração. Crianças criadas sem 
regras claras buscam testar os limites 
dentro de casa adotando um compor-
tamento desafiador com os pais e, pos-
teriormente, ao entrar na adolescência, 
repetem esse mesmo comportamento 
desafiador fora de casa. Além disso, 
por não estarem acostumados a regras 
e limites, não aceitam quando estes lhe 
são impostos no futuro. Famílias Pra-
tenses, atuem como um fator de pro-
teção às suas crianças, imponha RE-
GRAS e LIMITES! (Conselho Tutelar)
COMO RESGAR AS CONTAS DO 
FUNDO 157 - A primeira coisa a ser 
feita é saber se você tem direito a sa-
car esses recursos. Para tanto, a CVM 
disponibilizou um sistema para consul-
ta do Fundo 157, onde basta informar 
o CPF e com apenas um clique você 
saberá se tem direito. De acordo com 
a CVM, somente pessoas que declara-
ram Imposto de Renda, nos exercícios 
entre 1967 e 1983, e que tinham Impos-
to devido neste mesmo período, são os 
que podem, ainda, possuir aplicação no 
referido Fundo. Veja como resgatar as 
cotas do Fundo 157: Quem tem direito: 
investidores que aplicaram no mercado 
de ações de 1967 a 1983 e que ainda 
não sacaram esses recursos; Consulte 
o site da CVM para saber em que ban-
co está depositado o seu fundo; Caso 
o banco indicado não encontre o seu 
extrato, entre em contato com a CVM 
pela internet (www.cvm.gov.br) 
ALERTA DA POLICIA MILITAR – O 
novo golpe consiste em usar uma 
criança chorando, dizendo que está 
perdida dos pais e que tem o endereço 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Talma Campos de Abreu,741, Colina Park 
Boulevard, com 3 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavan-
deria, garagem p/ 2 carros, portão eletrônico. Tratar: (34) 3431-1558 
lanchonete do André.
VENDO 1 TANQUE BOSIO 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 
6.600, 1 ROÇADEIRA AVARÉ N°2.Tratar (34) 9974-7205

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

em mãos, mas não sabe ir para casa 
e pode para você leva-la até a casa 
dela. Ai está o golpe! Não leve! Solici-
te imediatamente uma viatura policial 
para que faça a entrega da criança no 
endereço fornecido. Nunca siga até o 
endereço indicado pela criança! Este é 
um novo método de SEQUESTRO, em 
que você leva a criança no endereço é 
lá estão os marginais para tomar o seu 
carro e sequestra-lo, levando-o para 
cativeiro ou sacar dinheiro em caixas 
eletrônicos. A imaginação dos margi-
nais para o MAL não para. O pior que 
estão envolvendo crianças. Esta moda-
lidade de crime já vem ocorrendo em 
vários estados do Brasil. Fico de olho 
e não caia nessa armadilha!... (Tenente 
Maurício) 
BANDIDOS ROUBAM 20 FUZIS EM 
MONTE ALEGRE DE MINAS – Acon-
teceu no dia 14/10/14, por volta das 
00h30, no Tiro de Guerra na praça 
principal, próximo da prefeitura. Cinco 
indivíduos armados e encapuzados 
pularam o muro invadiram e rende-
ram três guardas e roubaram 20 fuzis 
calibre 762. Os bandidos evadiram to-
mando rumo ignorado e não puderam 
identificar devido ao muro as vitimas 
não puderam identificar o veículo de 
fuga. O efetivo do EB da Polícia Militar 
e Civil está diligenciando na busca do 
material bélico, mas até o fechamento 
desta edição, não foram localizados. O 
crime organizado consegue roubar até 
nos Quarteis, agora imagina o cidadão 
comum! É aquela história, infelizmente 
a segurança no Brasil está vulnerável e 
os bandidos estão levando vantagem. 
(Tenente Maurício). 
DIFICULDADE NAS ESCOLAS - Os 
gestores e professores das Escolas – 
têm passado por muitas dificuldades e 
dúvidas para lidar com o crescente au-
mento dos casos de “ato indisciplinar” 

e “ato infracional” nas Escolas. Essas 
dificuldades são mais acentuadas nas 
Escolas públicas pelas suas caracterís-
ticas: plural, para todos, universalizada 
na diversidade da condição humana. 
Além do aumento dos casos de vio-
lência: ameaças, intimidações, xinga-
mentos, agressões físicas e morais, 
depredação, furtos, entre outros, são 
cada vez mais frequentes no dia-a-dia, 
gerando preocupação constante no 
ambiente escolar. Antes a família era 
os principais educadores dos valores 
sócios culturais e morais. Atualmente a 
Escola passou a ser o principal centro 
de valores. A função da Escola é a de 
educar e não punir para excluir, a ideia 
é educá-lo para transformá-lo. O Con-
selho Tutelar é um excelente parceiro, 
quando os problemas que envolvem 
os alunos fogem da competência da 
escola, porque se esgotaram todos os 
recursos para tentar solucioná-los inter-
namente. Cito algumas questões como: 
evasão escolar, ausência familiar, infra-
ções, saúde, etc, é este órgão que tem 
como missão zelar pelos direitos da 
criança e do adolescente e com o qual 
a escola precisa buscar um diálogo per-
manente. Diante do que foi acima ex-
posto: As escolas procuram amenizar 
os problemas, como: reuniões periódi-
cas com gestores e educadores, reuni-
ões de pais, atividades culturais, jogos, 
gincanas e outras atividades afins. En-
fim, devemos trabalhar em rede, com 
projetos, parcerias, incentivando a par-
ticipação de todos os atores da escola, 
poder público, inclusive pais e alunos. 
Devemos então nos conscientizar que 
a escola é um local onde se ensina o 
saber, enquanto a moral e os bons cos-
tumes já por muitos esquecidos, são 
ensinamentos que ainda pertencem às 
famílias. (A Direção - E.M.Dr. Severiano 
Vilela Junqueira)

EDITAL DE PROCLAMAS
Faz saber que pretendem casar-se Jesué Duarte da Silva e Tthalya 
Torres dos Passos. Ele solteiro, motorista, com 23 anos de idade, 
residente na fazenda rosa de saron, distrito de patrimônio, muni-
cípio de Prata MG. Ela solteira, estudante, com 17 anos de idade, 
residente na fazenda da Onça, distrito de patrimônio, município de 
Prata MG. Se alguém souber de algum impedimento ou causa sus-
pensiva, elencados nos ats 1.521 e 1.523 do CCB/2002, que proce-
da á oposição dos mesmos para fins de direito. O oficial subst° (a) 
Samuel Rezende Vilela.
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Mais Médicos motiva entrada 
de entidades na campanha

 O descontentamento com 
o programa Mais Médicos, uma 
das bandeiras da presidente Dilma 
Rousseff, já levou associações mé-
dicas, conselhos de medicina e es-
tudantes de dez Estados a declara-
rem apoio ao candidato do PSDB à 
Presidência, Aécio Neves. No caso 
dos conselhos, que têm delegação 
pública, o apoio é indireto e se dá 
por meio de críticas ao “descaso” 
com a saúde. No próximo sábado, 
Dia do Médico, profissionais de 
Pernambuco farão um “adesivaço” 
no comitê de Aécio, no Recife. “Va-
mos mostrar que a gente quer Aé-
cio”, diz postagem na página #Fo-
raDilma, criada por profissionais 
ligados ao Sindicato dos Médicos 
de Pernambuco (Simepe) e curtida 
por 14 mil pessoas. “Vamos sair às 
ruas e mostrar indignação com o 
atual governo, que tanto aviltou a 
classe médica.” O vice-presidente 
Tadeu Calheiros disse que, ao criar 
o Mais Médicos, a presidente “des-
respeitou a classe”. Um grupo de 
Feira de Santana, na Bahia, lidera-
do pelo médico e escritor Eduardo 
Leite, lançou o movimento “Feira 
Apoia Aécio”, num evento com 
participação dos prefeitos José Ro-
naldo (DEM), do município baiano, 
e de Antônio Carlos Magalhães 
Neto (DEM), de Salvador. No Rio 
Grande do Norte, um grupo de mé-
dicos resolveu bancar do próprio 
bolso material de campanha pró-
-Aécio. Profissionais de Caicó, no 
interior do Estado, postaram fotos 
e o número do candidato em seus 
perfis pessoais e profissionais. A 
Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG) reafirmou a adesão a 
Aécio, que já havia sido assumida 
ainda no 1.º turno. Em São Paulo, 
o Conselho Regional de Medicina 
(Cremesp) vai lançar na próxima 
semana o resultado de uma pes-
quisa feita na capital cujo objetivo é 
mostrar que nem os protocolos mí-
nimos definidos pelo Mais Médicos 
estão sendo cumpridos. A pesquisa 
ouviu quase 100 intercambistas em 
75 unidades de saúde. De acordo 
com o presidente, João Ladislau 
Rosa, a principal constatação é 
de que a maioria dos médicos faz 
atendimento sem supervisão, o que 
é irregular. “O estudo será mostra-
do, não com objetivo eleitoral, mas 
para alertar a sociedade”, disse. O 
presidente do CRM do Rio Grande 
do Sul, Fernando Matos, usou a pá-
gina do órgão na internet para dizer 

que a política federal “menospreza 
o médico” e publicar frases como 
“não se deixe enganar” e “nossa 
resposta deve ocorrer nas urnas”. 
À reportagem, Matos atacou o pro-
grama Mais Médicos e disse que 
a posição da diretoria é “contra a 
continuidade dessa política”. Ele 
afirmou que a categoria não é unâ-
nime e não há recomendação do 
Conselho para “votar em A ou B”. 
Estudantes. No Pará, estudantes 
de medicina de três instituições 
- Universidade Federal do Pará, 
Universidade Estadual do Pará 
e Centro Universitário do Estado 
do Pará - declararam nesta terça-
-feira apoio a Aécio e à reeleição 
do governador Simão Jatene, tam-
bém do PSDB, e se manifestaram 
contra o Mais Médicos.  No Ceará, 
cerca de 70 estudantes do curso de 
Medicina da Universidade de For-
taleza ocuparam com faixas uma 
avenida da cidade para protestar 
contra o Mais Médicos e o “aban-
dono da saúde”. No evento, foram 
distribuídos adesivos de Aécio. Em 
Uberaba (MG), alunos de Medicina 
convidados a dar palestra sobre 
prevenção do câncer de mama 
numa unidade do Centro de Refe-
rência de Assistência Social (Cras), 
semana passada, compareceram 
usando pins de Aécio e exibiram 
na tela de projeção foto com nome 
e número do candidato. A prefei-
tura abriu sindicância para apurar 
o caso. Segundo relatos, os pa-
lestrantes disseram que, se Dilma 
fosse reeleita, haveria exames de 
mama apenas para mulheres com 
mais de 60 anos. De acordo com 
Carlos Bracarense, da controlado-
ria municipal, a lei proíbe propa-
ganda eleitoral em órgãos públicos 
- as provas serão encaminhadas ao 
Ministério Público Eleitoral. Domin-
go passado, em São Paulo, Aécio 
afirmou que vai manter o Mais Mé-
dicos, mas não pretende “financiar 
a ditadura cubana com ele, como 
ocorre hoje”. No dia 5 de agosto, 
Aécio disse que o programa era so-
lução “paliativa”. “O que pretendo é 
que não haja mais necessidade de 
médicos estrangeiros no Brasil.” Já 
a presidente Dilma promete incre-
mentar o programa Mais Médicos, 
lançado em julho de 2013, incluin-
do especialistas para atender a po-
pulação nos casos mais complexos 
e ainda garantir acesso a exames 
de laboratório. (Fonte: Portal Esta-
dão)

Vendo ágio desta casa 

De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com 
a cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de 
serviço com varanda, garagem e quintal grande. 

Tratar: (34) 9974-7415

Boi/Cepea: Baixa oferta 
mantém arroba valorizada
 A oferta restrita de ani-
mais para abate segue sus-
tentando as cotações da ar-
roba. O Indicador ESALQ/
BM&FBovespa (estado de São 
Paulo) do boi gordo fechou a R$ 
130,87 na última quarta-feira, 8 
de outubro, alta de 0,97% sobre 
a quarta anterior. Segundo pes-
quisadores do Cepea, frigoríficos 
continuam relatando dificuldade 
para adquirir novos lotes, dado o 
baixo volume de animais dispo-
níveis para comercialização no 
spot. Nesse cenário, as escalas 

de abate têm se mantido encur-
tadas. No mercado atacadista da 
carne com osso da Grande São 
Paulo, houve valorização para as 
carcaças bovinas casadas e de 
vacas no período. No mercado 
de bezerro, o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa (animal nelore, 
de 8 a 12 meses, Mato Grosso 
do Sul) fechou a R$ 1.052,88 
no dia 8, baixa de 0,4% em sete 
dias. Apesar da queda, o atual 
patamar supera em expressivos 
27,3% o de um ano atrás. (Fon-
te: Cepea/Esalq)

“Em ao menos 10 Estados, profissionais 
fazem atos contra reeleição de Dilma ou 
divulgam críticas ao governo federal”
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Horário de verão começa 
dia no 19 de outubro

 O horário de verão co-
meçará no próximo fim de se-
mana. À meia-noite de sábado 
(18) para domingo (19), os reló-
gios nos Estados que o adotarão 
devem ser adiantados em uma 
hora. O procedimento, cujo obje-
tivo é estender o período de luz 
natural diária para economizar 

energia elétrica, será aplicado 
somente na região Sul, Sudes-
te e Centro-Oeste: ou seja, no 
Distrito Federal e nos Estados 
de Espírito Santos, Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul.

A origem da seca que nos atinge tem endereço certo

 A maioria dos jornalis-
tas não se dedica a uma editoria 
específica. É claro que há exce-
ções, como a colega Ramona 
Ordoñez, especializada em pe-
tróleo e gás, ou Reginaldo Leme 
que atua há décadas na Fórmu-
la 1. Sem demérito algum, os 
repórteres não especializados 
têm – por outro lado – a vanta-
gem de cobrir com desenvoltu-
ra qualquer assunto. Imagine, 
se puder, o Reginaldo fazendo 
uma matéria sobre Política, por 
exemplo. Poucos são os jorna-
listas que dominam temas es-
pecíficos como o rural – a não 
ser que atuem no Ecovia ou no 
Globo Rural – ou Meio Ambien-
te, como o coleguinha André Tri-
gueiro, da Globo News. Fato é 
que este é um tema específico 
que exige reflexão e estudo. O 
jornalista observa a seca – fenô-
meno que transforma o Paraíba 
do Sul num misto de deserto e 
arroio e que, ao mesmo tempo, 
incendeia bairros e distritos de 
Petrópolis (RJ). Isso sem falar 
dos recordes negativos do nível 
de água do Sistema Cantareira 
(SP) que caiu para 4,7% de sua 
capacidade. Repare a imobili-
dade das autoridades federais 
e estaduais para este problema 

e imagine se um jornalista – in-
quieto como ele só – consegue 
ficar indiferente. Pois é. Bas-
ta refletir e estudar um pouco 
para perceber onde está a ori-
gem da seca que nos atinge e 
nos causa prejuízos. Acredite 
leitor, esse tema somente será 
discutido com razoável serieda-
de após o segundo turno das 
eleições – mas ainda antes de 
o país inteiro desertificar. Quan-
do os governos retornarem da 
campanha eleitoral – vencedo-
res ou derrotados – poderão 
se deparar com estudos de 
instituições como Greenpeace 
ou WWF – e identificar que a 
origem do problema das secas 
no Sudeste está a milhares de 
quilômetros, mais precisamente 
na Amazônia. Vazão idêntica à 
do Rio Amazonas – 200 milhões 
de litros por segundo – evapora 
na região inteira formando nu-
vens que resultam no rio voa-
dor – acredite, ele existe – que 
diariamente banha a região e é 
também trazido por ventos alí-
sios para o Sul. Cerca de 40% 
dessa fabulosa quantidade de 
nuvens banha Rondônia, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
São Paulo e Paraná. Cientistas 
observam que o desmatamen-

“O desmatamento por queima está provocando a desertificação de parte da Amazônia e do 
Pantanal. Os governos federal e estaduais não falam sobre o assunto. 

Pega mal, principalmente durante a campanha”
to – por queima – está provo-
cando a desertificação de parte 
da Amazônia e de pedaço do 
Pantanal. O desmatamento da 
Amazônia pode secar os rios 

aéreos. Os governos federal e 
estaduais não falam sobre o as-
sunto. Pega mal, principalmente 
durante a campanha. (Fonte: 
Site Opinião e Noticia)



5Sexta-feira, 17 de Outubro de 2014

Com 3 quartos, sendo 
1 suíte, banheiro social, 
copa cozinha conjugada 
espaçosa, área de ser-
viço coberta, garagem 
coberta, Rua Belonizio 

no Bairro Brasil. 
Tratar:

(34)9974-7415

Vendo esta casa

Nazipetralhas difamam que juiz da Lava Jato pode 
ser indicado para o STF se tucanos vencerem eleição

 A tensa reunião de sába-
do no Palácio do Planalto definiu 
uma suicida tática defensiva para 
Dilma Rousseff tentar o milagre de 
superar o desgaste das “colabora-
ções premiadas” nos processos ju-
diciais da Operação Lava Jato. Só 
pode ser um misto de burrice com 
ingenuidade a petralhada deixar 
vazar o informe de que irá recor-
rer ao ministro Teori Zavascki e a 
Rodrigo Janot (Procurador Geral 
da República) para reclamar da 
divulgação, na internet, dos depoi-
mentos da dupla dinâmica Paulo 
Roberto Costa e Alberto Youssef. 
Os marketeiros de Dilma deveriam 
saber que não há como revogar a 
Lei da Gravidade dos Fatos Com-
provados... Agora, os petistas ten-
tam encontrar um meio de atacar 
o juiz Sérgio Fernando Moro, da 
13ª Vara Federal em Curitiba, co-
nhecido nos bastidores do judiciá-
rio como o “Homem de Gelo”. Em 
uma das tentativas de queimar o 
filme do magistrado, indiretamente 
acusado de ter tornado públicos 
os depoimentos de “Paulinho” e do 
doleiro Youssef, o esquema nazi-
comunipetralha de desconstrução 
de imagem fará colunistas ames-
trados vazarem a “informação” 
de que “Moro estaria cotado para 
uma indicação ao Supremo Tribu-
nal, em um eventual governo Aécio 
Neves”. No Palácio do Planalto, tal 
versão foi tão levada a sério que 
já se fala em definir rapidamente 
quem será o nome indicado ao 
STF na vaga aberta pela aposen-
tadoria antecipada do “inimigo” 
Joaquim Barbosa. O plano petista 
é fazer a indicação de “um nome 
de confiança” ainda este ano, logo 

depois da eleição – ganhando 
(como eles ainda esperam) ou per-
dendo (como a realidade começa 
a indicar ser plenamente possí-
vel). Além de evitar um suposto 
risco de deixar para o sucessor a 
nomeação de um membro que se 
torne um “adversário no supremo” 
(como poderia ser o caso de um 
Sérgio Moro), os petistas desejam 
garantir a hegemonia total na Cor-
te Suprema. Trata-se de uma es-
pécie de “Seguro de Vida” contra a 
onda de processos que vai estou-
rar a partir do ano que vem contra 
os petistas. O maior temor são os 
escândalos da Lava Jato – que 
agora afetam a campanha eleito-
ral. A previsão é que a situação fi-
que ainda pior no dia em que o Su-
premo Tribunal Federal for forçado 
a liberar as “colaborações premia-
das” para que os réus-delatores di-
vulguem, também, os nomes nada 
santos dos envolvidos em falca-
truas, atualmente protegidos pelo 
absurdo direito a foro privilegiado 
para julgamento no STF. A tendên-
cia no Supremo e na Procuradoria 
Geral da República é “empurrar o 
problema para o ano que vem, a 
partir de fevereiro ou março”. Os 
escândalos na Petrobras mexem 
com as maiores autoridades polí-
ticas do Brasil. Muitos senadores, 
deputados e governadores já fo-
ram denunciados “informalmen-
te”. Inteligentemente, o juiz Sérgio 
Moro, agora alvo da difamação 
nazipetralha, determinou a Paulo 
Roberto Costa e a Alberto Youssef 
que não citassem, em seus depoi-
mentos na “colaboração premia-
da”, os nomes dos agentes públi-
cos com direito a foro privilegiado. 

INFORMATIVO COPASA
 A Copasa informa que o 
longo período de estiagem vem re-
duzindo o nível do córrego do Sid-
nei, que abastece a cidade de Pra-
ta. Além disso, existem irrigações 
próximas que podem contribuir 
para a redução do nível do manan-
cial. Essas irrigações estavam de-
sativadas desde 22 de setembro, o 
que normalizou o abastecimento na 
cidade, porém, voltaram o funcio-
nar no último final de semana (11 
e 12 de outubro), acarretando na 
queda no nível do córrego do Sid-
nei. Diante disso, a Copasa e o Mi-
nistério Público estão trabalhando 
para conscientizar os proprietários 
sobre a utilização das irrigações. E 
para garantir o abastecimento de 
todos os bairros, inclusive dos imó-
veis localizados nas partes mais al-
tas, a Companhia vem operando o 
sistema de abastecimento de água 
da cidade sob o regime de rodízio. 
A ação permite que o abastecimen-
to contemple todos os bairros du-
rante períodos predeterminados. 
Desta forma, a distribuição de água 
em Prata, na quarta-feira (15/10), 
irá acontecer da seguinte manei-
ra: Bairros que serão abastecidos 

na quarta-feira (15/10): nos bairros 
Primavera I II e III, Morada do Sol, 
Cruzeiro do Sul, Vila Fátima, Jar-
dim Brasil, Colina Park Boulevard, 
Jacarandá, Mario Arantes, parte do 
bairro Dona Regina e conjunto Nair 
Franco o abastecimento iniciou às 
07h30 e finalizará às 19h30. Nos 
bairros Edna, Oliveira I, II, e III, 
Rodoviário, Mutirão, Progresso I e 
II, Alvorada e conjunto Padre Ân-
gelo o abastecimento terá início 
às 19h30 e finalizará às 07h30 do 
dia 16/10. Os demais bairros serão 
abastecidos no decorrer do dia.

CONSUMO CONSCIENTE
 A Copasa conta com a co-
laboração de todos os moradores 
de Prata para enfrentar este perí-
odo de estiagem, evitando desper-
dícios. Atitudes simples como lavar 
o carro com balde de água no lugar 
da mangueira; deixar a torneira fe-
chada enquanto escova os dentes; 
tomar banhos rápidos, suficientes 
para a higiene corporal; aguar plan-
tas com regador; e não lavar o pas-
seio com água tratada fazem toda 
a diferença. A Copasa lembra que o 
uso consciente da água é importan-
te em qualquer estação do ano.

Na Rua Uberlândia, Vila 
de Fátima, com 03 quar-
tos sendo um suíte, sala, 

banheiro social, copa, 
cozinha, garagem pra 04 
carros, lavanderia, área 
com banheiro, churras-

queira, piscina e cozinha 
com fogão a lenha com 

dispensa. 
Tratar: (34)9974-7415

Vendo esta casa

Desta forma, Moro garantiu que 
o processo seja julgado por ele 
– sem o risco de acabar avocado 
pelo STF. O risco de impunidade 
na Lava Jato, quando o caso for 
parar no Supremo, ainda persiste. 
Quando um processo assim chega 
na instância máxima do judiciário 
começa a natural lentidão. Vide o 
caso do Mensalão petista e do tal 
“Mensalão mineiro” (que promete 

ser o troco dos petistas, caso se 
confirme que perderão a eleição). 
Assim, ganhando tempo, os cor-
ruptos com foro privilegiado se 
beneficiam dos milhões ou bilhões 
que roubaram das negociatas en-
tre o poder público, estatais, dolei-
ros, bancos e empreiteiras. (Jorge 
Serrão. Segunda Edição do Blog 
Alerta Total de 13 de Outubro de 
2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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Em manifesto, economistas dizem que crise 
alardeada por Dilma não existe

íses da América do Sul, apenas 
Argentina e Venezuela devem 
crescer menos que o Brasil em 
2014." Acadêmicos brasileiros 
de centros como a Universidade 
de São Paulo, a Fundação Ge-
tulio Vargas, o Insper, a Univer-
sidade de Yale, a London Scho-
ol of Economics, a Unicamp, a 
Universidade de Cambridge, a 
PUC-SP e a PUC-Rio se reuni-
ram para redigir o texto. Segun-
do eles, a presidente mente ao 
se dirigir ao grande público: "Ao 
usar de sua propaganda eleito-
ral e exposição na mídia para 
colocar a culpa pelo fraco de-
sempenho econômico recente 
na conjuntura internacional, se 
eximindo da sua responsabili-
dade por escolhas equivocadas 

de políticas econômicas, o atual 
governo recorre a argumentos 
falaciosos", diz o texto. Segundo 
Eduardo Zilberman, da PUC-Rio, 
a ideia foi escrever um documen-
to apartidário e técnico, justa-
mente para conseguir a adesão 
de economistas de diversas ver-
tentes ideológicas. "Nossa inten-
ção era mostrar um parecer mais 
técnico. O fato de conseguirmos 
tantas assinaturas de um grupo 
tão heterogêneo reflete isso", 
afirma. Entre os que endossam o 
manifesto estão dois economis-
tas ligados à campanha de Mari-
na Silva: Marco Bonomo e Tiago 
Cavalcanti. Há também o eco-
nomista Marcelo Medeiros, que, 
além de acadêmico, trabalha no 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e é o autor do es-
tudo que mostra que a desigual-
dade no Brasil estagnou no go-
verno Dilma. Trata-se da terceira 
vez que economistas se reúnem 
em manifesto em pouco mais 
de um mês. A primeira ocorreu 
em meados de setembro, quan-
do reportagem de VEJA revelou 
que o Banco Central havia pro-
cessado o economista Alexandre 
Schwartsman por discordar de 
suas críticas ao órgão. A segun-
da ocorreu logo após o primeiro 
turno, quando economistas as-
sinaram um documento pedindo 
pelo apoio de Marina Silva ao 
tucano Aécio Neves. No seio do 
PT, também houve um manifes-
to. A militância conseguiu, com 
grande esforço, coletar uma lista 
de onze nomes encabeçada por 
Maria da Conceição Tavares, que 
adotou com desfaçatez o slogan 
da campanha petista "O Brasil 
não pode parar" para veicular um 
texto de apoio à candidatura de 
Dilma Rousseff. O documento, 
que mais parece uma peça pu-
blicitária escrita pelo marqueteiro 
João Santana, tamanho alinha-
mento retórico com o texto dis-
cursado por Dilma em sua cam-
panha, afirma que as conquistas 
econômicas são mérito do atual 
governo e que a "crise" não pode 
servir de argumento "para um 
retorno às políticas econômicas 
do passado". Outros dois nomes 
que endossam o texto são Luiz 
Gonzaga Belluzzo e Nelson Bar-
bosa. O primeiro é conselheiro 
econômico de Dilma. O segundo 
foi secretário de Política Econô-
mica do Ministério da Fazenda e 
tem operado junto ao PT para ser 
indicado ao cargo de Ministro, 
caso Dilma se reeleja. (Fonte: 
Site Revista Veja)

 Um grupo de 164 pro-
fessores de Economia de univer-
sidades brasileiras e estrangei-
ras assinou um documento nesta 
terça-feira rechaçando os princi-
pais argumentos defendidos pela 
presidente Dilma Rousseff para 
justificar o fracasso econômico 
de seu governo. Aquele que tem 
sido o mais usual na gestão da 
presidente (e em sua campanha 
pela reeleição) é o de que a crise 
internacional é a culpada pelos 
males que afligem o país, como 
a inflação e a recessão. Dizem 
os acadêmicos: "Não há, no mo-
mento, uma crise internacional 
generalizada. Alguns de nossos 
pares na América Latina, uma 
região bastante sensível a tur-
bulências na economia mundial, 

estão em franca expansão eco-
nômica. Projeta-se, por exemplo, 
que a Colômbia cresça 4,8% em 
2014, com inflação de 2,8%. Já a 
economia peruana deve crescer 
3,6%, com inflação de 3,2%. O 
México deve crescer 2,4%, com 
inflação de 3,9%%. 1 No Brasil, 
teremos crescimento próximo 
de zero com a inflação próxima 
de 6,5%. Entre as 38 economias 
com estatísticas de crescimento 
do PIB disponíveis no sítio da 
OCDE, apenas Brasil, Argenti-
na, Islândia e Itália encontram-
-se em recessão. Como todos 
os países fazem parte da mes-
ma economia global, não pode 
haver crise internacional gene-
ralizada apenas para alguns. É 
emblemático que, dentre os pa-

“Documento leva a assinatura de 164 professores de economia de universidades brasileiras e estrangeiras”


