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1ª Festa do Peão Haras Bela Vista
	 No	último	fim	de	semana,	de	16	a	18	
de	 outubro,	 aconteceu	 a	 1ª	 Festa	 do	Peão	
do	Haras	Bela	Vista.	O	evento	contou	com	
a	participação	de	um	grande	recorde	de	pú-
blico.	Vários	peões	vieram	concorrer	a	uma	
vaga	 na	 final	 do	 rodeio.	 Dentre	 os	 shows	

com	os	artistas	 locais,	no	sábado	quem	se	
apresentou	 foi	 a	 dupla	 nacionalmente	 co-
nhecida,	As	Mineirinhas.	Na	abertura	oficial	
da	festa,	o	prefeito	Dr.	Anuar	Arantes	Amui,	
esteve	presente,	cumprimentou	e	parabeni-
zou	a	todos	os	peões	e	a	comissão	organiza-

dora	do	evento.	Estavam	presentes	também	
o	 presidente	 da	 Câmara	 Municipal,	 Darlon	
Rodrigues	Ferreira	e	o	vereador	José	Eurí-
pedes	Machado	Silva.	A	Prefeitura	do	Prata	
deu	total	apoio	para	que	o	evento	fosse	rea-
lizado.

As Mineirinhas

UBSF Colina Park Boulevard 
realiza festa das crianças

	 Em	 comemoração	 ao	
Dia	 das	 Crianças,	 a	 Enfermei-
ra	 Padrão	 Denismeire	 Dutra	 de	
Souza	 e	 toda	 a	 equipe	 da	 Uni-
dade	 Básica	 de	 Saúde	 Familiar	
-	 UBSF	 do	 bairro	 Colina	 Park	
Boulevard,	 realizaram	dia	 20	 de	
outubro,	 a	 festa	 para	 as	 crian-
ças	 daquele	 setor.	 Foram	 servi-

dos	balas,	pipocas,	suco,	bolo	e	
ainda	havia	pula-pula,	pintura	de	
rosto	e	filme	para	as	crianças.	Foi	
um	grande	momento	de	alegria	e	
descontração.	Após	o	evento,	as	
servidoras	 do	 PSF	 Colina	 Park	
Boulevard	 fizeram	uma	visita	no	
Gabinete	 do	 Prefeito	 Dr.	 Anuar	
Arantes	Amui.	

TRABALHAMOS COM LIQUIDAÇÃO 
ANTECIPADA DE PARCELAS
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PREPARA-TE MINAS GERAIS E BRA-
SIL -	 Nascedouro	 da	 nacionalidade,	
berço	 da	 liberdade	 e	 sacrário	 dos	 va-
lores	eternos,	minha	Minas	Gerais	não	
ficará	silente	nem	deserdará	seus	filhos	
neste	momento	tenebroso	por	que	pas-
sa	o	Brasil.	Nuvens	negras	 já	despon-
tam	no	 horizonte	 da	Pátria	 com	 vistas	
a	 turvar	e	demolir	a	nossa	democracia	
penosamente	construída.	Homens	ines-
crupulosos,	 impatrióticos	 e	 vendilhões	
se	 apoderaram	 do	 poder	 em	 todos	 os	
níveis	 e	 nele	 pretendem	 se	 perpetuar,	
impondo-nos	ideologia	e	regime	político	
alienígenas,	 incompatíveis	 com	 nossa	
tradição,	 nossas	 aspirações	 e	 com	 a	
nossa	 história.	 Estes	 se	 espelham	 no	
decadente	 facínora	 Fidel	 Castro,	 nos	
inconcebíveis	regimes	ditos	bolivariano,	
da	Venezuela,	e	nos	mais	sanguinários	
ditadores	do	mundo.	Aspiram	se	eterni-
zarem	no	poder	mediante	o	covarde	si-
lêncio	Congresso	Nacional	e	da	recente	
decisão	 do	 STF	 no	 escandaloso	 caso	
de	 corrupção	denominado	 "mensalão".	
O	povo,	em	boa	parte	analfabeta,	caren-
te	e	dependente	das	tais	bolsas	compra	
votos.	 Já	 perdemos	 nossa	 identidade	
cívica,	social	e	moral	e,	não	demorará	
perderemos	a	liberdade	caso	prossiga-
mos	nesta	trilha	maldita	de	corrupção	e	
cinismo	implantada	pelo	PT	comandado	
por	 Lula.	 É	 revoltante	 assistir	 a	 presi-
dente	 empunhando	 entusiasticamente	
a	 bandeira	 cubana	 ao	 lado	 do	 ditador	
ilhéu;	congressistas	ostentando	nas	pa-
redes	de	seus	gabinetes	a	foto	do	san-
guinário	Che	Guevara	e	o	presidente	da	
Câmara	a	afrontar	em	momento	solene	
o	Ministro	Joaquim	Barbosa,	Presiden-
te	 do	 STF.	 Avulta-se,	 com	 desenvol-
tura	 nunca	 vista,	 o	 aparelhamento	 do	
Estado,	a	compra	de	parlamentares,	o	
sucateamento	 das	 Forças	Armadas,	 o	
manietar	da	Polícia	Federal	e	pior,	o	si-
lêncio	complacente	das	instituições,	es-
pecialmente	dos	Ministérios	Público	Fe-
deral	e	Estaduais	e	a	 leniência	de	boa	
parte	 do	 Judiciário	 além	 do	 andar	 pa-
quidérmico	dos	processos.	Os	políticos,	
por	seu	turno,	perderam	a	hombridade	
e	 se	 quedam	 em	 covarde	 passividade	
diante	destes	descalabros.	Não	há	opo-
sição	para	combater	tantos	desmandos;	
nenhuma	voz	se	alteia	contra	este	esta-
do	de	coisas,	no	Congresso	submisso.	
Empréstimos	 secretos	 são	 feitos	 a	 di-
taduras;	dívidas	de	países	governados	
por	 ditadores	 são	 perdoadas	 sem	 que	
a	 opinião	 pública	 brasileira	 seja	 con-
sultada;	 investimentos	 milionários	 são	
feitos	em	Cuba	sob	o	suspeito	crivo	de	
“secretos”;	igualmente	“secretos”	e	sus-
peitos	são	os	gastos	com	cartões	corpo-
rativos,	as	viagens	da	secretária	do	ex-
-presidente	e	as	despesas	com	viagens	
internacionais,	 enquanto	 ministérios	
inúteis	 foram	 criados	 para	 arrebanhar	
cúmplices	neste	nefasto	aparelhamento	
do	estado	petista.	Não	há	uma	ação	se-
quer	do	governo	petista	que	seja	clara	e	
induvidosa.	Sobre	todas	pairam	suspei-
tas	e	inexplicável	silêncio	dos	governan-
tes.	O	Supremo	Tribunal	Federal,	salvo	
as	notórias	exceções,	 hoje	mais	ainda	
realçadas,	 resvalou	 para	 o	 julgamento	
de	conveniência	e	já	não	há	um	cidadão	
que	lhe	renda	o	devido	respeito.	As	For-
ças	Armadas	–	silentes	por	enquanto	–	
se	submetem	a	inaceitável	e	proposital	
sucateamento	e	ainda	são	humilhadas	
pela	 unilateral	 Comissão	 da	 Verdade.	
Nossas	 fronteiras,	 deliberadamente	
escancaradas	 ao	 narcotráfico,	 ao	 con-
trabando	e	ao	descaminho,	às	FARC	e	
aos	médicos	 cubanos,	 são	 indícios	 de	
que	estamos	perdendo	nossa	soberania	
e	o	controle	do	que	se	passa	em	nosso	
território.	 Adicionem-se	 a	 este	 quadro	
nebuloso	 da	 nacionalidade	 as	 suspei-
tas	demarcações	de	terras	indígenas,	a	
desenvoltura	do	MST	(este	claramente	
estimulado	e	financiado	pelo	Planalto),	
e	tem-se	o	caldo	da	desobediência	civil,	
do	atrito	entre	irmãos	e	do	caos	social.	
A	violência	urbana,	já	incontrolável,	do-
mina	todas	as	comunidades	do	país;	as	
drogas	já	escravizam	milhões	de	brasi-
leiros	 e,	 segundo	 consta,	 já	 passa	 de	
um	milhão	a	coorte	de	menores	zumbis	
que	 vaga	 pelas	 cidades,	 dependen-
tes	 que	 são	do	 “crack”.	Saúde	pública	
vergonhosa,	 ensino	 público	 sofrível,	

segurança	 pública	 nenhuma.	 Direitos	
humanos	 só	 para	 transgressores	 da	
lei	 em	 inaceitável	 inversão	 de	 valores.	
No	malsinado	governo	Goulart,	no	qual	
as	 ameaças	 foram	muito	mais	 tímidas	
Minas	Gerais	se	levantou	e	espantou	o	
fantasma	que	nos	rondava.	Na	verdade,	
o	Brasil	é	hoje,	apesar	da	sua	grandio-
sidade,	país	satélite	das	diminutas	(em	
todos	 os	 sentidos)	 republiquetas	 sul-
-americanas.	Pergunto	então:	onde	está	
a	Maçonaria?	Onde	estão	as	comunida-
des	 religiosas?	Onde	 estão	 os	Clubes	
de	Serviço	apologistas	das	liberdades?	
Onde	 estão	 os	 homens	 de	 bem	 deste	
país?	 Onde	 estão	 as	 forças	 vivas	 da	
comunidade	 brasileira?	 Onde	 está	 a	
imprensa?	 Estão	 fingindo	 nada	 ver	 e	
nada	ouvir	e	fazendo	cara	de	paisagem	
diante	da	borrasca	político/social	que	se	
avizinha.	Creio	e	espero	que	agora,	se	
necessário	for,	Minas	novamente	se	le-
vantará	contra	o	caudilhismo	e	o	comu-
nismo	que	aí	estão	à	vista	e	já	avizinha-
dos,	para	honrar	a	tradição	de	liberdade	
que	 naquelas	 montanhas	 é	 cultuada	
desde	os	primórdios	da	colônia.	Se	as-
sim	for,	estimarei	ser	convocado	e	serei	
um	entusiasmado	voluntário.	Se	o	outro	
nome	de	Minas	é	Liberdade	como	acen-
tuou	Tancredo	Neves,	ela,	a	Liberdade,	
daquelas	montanhas	jamais	se	arreda-
rá.	Tenho	fé.	(Mozart	Hamilton	Bueno	–	
Juiz	de	Direito	aposentado	e	Professor)
CURSO DE COMPETENCIA BÁSICA 
-	O	Curso	 teve	 como	objetivo	 disponi-
bilizar	 informações	 sobre	 as	 políticas	
públicas,	 na	 área	 da	 educação,	 exe-
cutadas	 pelo	 governo	 federal:	 o	 finan-
ciamento	dessas	políticas	e	o	papel	do	
Fundo	Nacional	de	Desenvolvimento	da	
Educação	-	FNDE	no	apoio	a	efetivação	
dessas	políticas.	E	também,	com	o	pro-
pósito	de	 identificar	como	a	sociedade	
pode	 realizar	 o	 acompanhamento	 e	 o	
controle	 social	 dos	 recursos	 públicos	
destinados	 à	 educação.	 Obrigada	 a	
todos	os	cursistas	pela	parceria	e	dedi-
cação	ao	curso.	(Marilza	Viana	Silvério	
–	Tutora)
AGRADECIMENTO AOS CURSISTAS! 
Um	agradecimento	muito	 especial	 aos	
37	 cursistas	 do	 curso	 “Competências	
Básicas”	-	FNDE:	Adélia	Caetano	Nas-
cimento,	 Alexandra	 Oliveira	 Costa	 Sil-
va,	Aparecida	das	Graças	Nunes	Silva,	
Aparecida	Divina	Nogueira	da	Silva	Si-
queira,	Arthur	Ferreira	Rezende,	Camila	
Gomes	Franco	Souza,	Claudia	Caetano	
Medeiros,	Cleusa	Maria	de	Lima,	Deu-
slene	 Aparecida	 Silva	 Ferreira	 Abreu,	
Divina	 Aparecida	 Franco	 Guimarães,	
Donizetti	Antônio	Alves	de	Oliveira,	Ed-
mara	Duarte	da	Silva,	Elaine	Maria	Nu-
nes	Alves,	Elba	Aparecida	Vieira	Silva,	
Elda	Santos	Ferreira,	Elidia	Mara	Novais	
Santos,	 Fabiana	 Barsanulfo	 Medeiros	
de	 Souza,	 Fabiana	 Domingas	 Oliveira	
Machado,	Fernanda	Cecília	Costa	Viei-
ra	Moura,	Gisele	Aparecida	de	Castro,	
Kelly	 Cristina	 Belizário	 Oliveira,	 Lady	
Jeannie	Ferreira	Mendes,	Lélia	Franco	
Barcelos,	Lidiane	Mariano	Macedo,	Lu-
cenilda	da	Silva	Freitas,	Lucimeiry	Ho-
norato	Ribeiro	de	Souza,	Mari	Margaret	
Aparecida	 Waller	 da	 Cunha,	 Marilaine	
Viana	 Silvério,	 Mariluci	 Viana	 Silvério,	
Marivone	Viana	Silvério,	Pollyana	Cam-
pos	Silvério,	Regina	da	Silva	Valeriano,	
Rosana	 Aparecida	 Alves	 de	 Oliveira,	
Silvania	da	Silva	Lopes	Oliveira,	Tânia	
Regina	de	Oliveira,	Wellington	Valeria-
no	de	Souza	e	William	Antônio	Fonseca	
Souza,	realizado	no	município	do	Prata,	
no	período	de	01/09	a	15/10/14,	com	o	
apoio	 da	 Secretaria	 de	 Educação.	 “O	
mesmo	 caminho	 é	 feito	 pelos	 nossos	
passos	é	o	que	faz	com	que	nossa	ca-
minhada	seja	feliz	e	cheia	de	sucesso”.	
(Marilza	Viana)
VALDEMIR DA SILVA VILARINHO FOI 
ELEITO FUNCIONÁRIO SERVIÇO DO 
ANO 2014 PELOS BONS SERVIÇOS 
PRESTADOS -	 Como	 acontece	 todos	
os	anos,	o	Tribunal	de	Justiça	de	Minas	
Gerais	 realiza	 a	 semana	 do	 servidor,	
elegendo	 por	 votação	 o	 funcionário	 a	
ser	homenageado	pelos	bons	serviços	
prestados.	Valdemar	da	Silva	Vilarinho,	
mais	conhecido	pelo	alcunho	de	“Miro-
te”	foi	eleito	e	será	homenageado	no	dia	
30/10/14	as	18h00min	horas	no	Fórum	
Dr.	Ronaldo	Alves	Vilela.	Essa	é	19ª	Se-
mana	do	Servidor,	com	o	tema	“Novos	
Tempos”	objetivando	a	integração	entre	
magistrados,	 servidores	 e	 funcionários	

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.
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como	 forma	 de	 valorização	 profissio-
nal	 e	 reconhecimento	 de	 seus	méritos	
buscando	reforçar	a	importância	do	ser-
vidor	 na	 história	 do	 judiciário.	 (Miguel	
Soares)
DROGA E ALCOOLISMO –	Na	Família	
e	na	Sociedade	 foi	o	 tema	da	palestra	
proferido	 pelo	 delegado	 regional	 da	
Polícia	 Civil,	 Cesar	 Felipe,	 promovida	
pela	Pastoral	Familiar.	Felipe	falo	sobre	
a	forma	de	conseguir	a	droga,	sua	de-
pendência	e	o	mal	 que	causa	ao	 con-
sumidor,	a	família	e	a	comunidade	e	fez	
um	alerta	sobre	os	perigos	e	o	mal	das	
drogas,	que	está	se	 tornando	o	fim	de	
muitas	famílias.	A	coordenação	da	Pas-
toral	 Familiar	 avaliou	 positivamente	 o	
encontro	 agradeceu	 por	 este	 primeiro	
grande	esclarecimento	e	 já	 ficou	acer-
tado	um	novo	encontro.
PORQUE O CANIL SÃO FRACNISCO 
DE ASSIS NÃO ESTA FUNCIONADO 
-	Muitos	perguntam	o	porquê	de	o	canil	
Municipal	 não	 estar	 funcionando.	 Se-
gundo	Thiago,	existem	meios,	normas,	
resoluções	que	regem	o	funcionamento	
de	 diversos	 estabelecimentos	 públicos	
e	servem	inclusive	para	responsabilizar	
e	 fiscalizar	 o	 gasto	 do	 dinheiro	 publi-
co.	No	caso	do	canil	de	Prata,	o	mes-
mo	 esta	 interditado	 pela	 Justiça	 com	
suporte	 teórico	 da	 Vigilância	 Sanitária	
Estadual,	que	não	concedeu	alvará	sa-
nitário	para	o	funcionamento	do	estabe-
lecimento,	 pois	 não	 cumpria	 o	 exigido	
na	 Portaria	 nº	 52,	 de	 27	 de	 fevereiro	
de	 2002	 da	 FUNASA.	 Entre	 as	 varias	
irregularidades	 podemos	 citar	 que	 as	
fezes	dos	cães	e	gatos	eram	lançados	
em	um	local	que	contaminava	o	córre-
go	que	corta	a	cidade	do	Prata.	A	agua	
utilizada	para	abastecimento	do	prédio	
era	 captada	 do	 outro	 lado	 da	 rodovia	
(ligação	 clandestina	 de	 agua).	 Os	 ta-
manhos	 das	 baias	 eram	 inferiores	 ao	
exigido	na	legislação	provocando	maus	
tratos	aos	animais.	O	acesso	para	che-
gada	do	veiculo	era	por	terra	e	de	difícil	
acesso.	 Além	 dessas,	 existiam	 varias	
irregularidades	que	levaram	a	Promoto-
ria	do	Patrimônio	Publico	de	Uberlândia	
intervir	 junto	com	a	Vigilância	Sanitária	
Estadual	e	coibir	os	crimes	ambientais	
e	de	maus	tratos	que	ocorriam	naquele	
local,	interditando.	
OS CÃES NÃO FORAM VACINADOS 
PORQUE O GOVERNO NÃO ENVIOU 
AS VACINAS	 -	 Este	 ano	 a	 Secretaria	
não	enviou	para	os	Municípios	Mineiros	
as	 vacinas	Antirrábicas,	 levando	a	Po-
pulação	 fazer	 a	 cobrança	 da	 ausência	
destes	recursos	ao	Governo	Executivo,	
porém,	informamos	que	a	responsabili-
dade	sobre	o	enviou	das	vacinas	é	do	
Estado,	 cabendo	ao	município	 fazer	a	
divulgação	 da	 campanha	 e	 a	 aplica-
ção	das	Vacinas.	Castração,	cirurgias,	
substancia	 para	 esterilização	 (infertili-
zarão)	são	caríssimos	e	o	governo	mu-
nicipal	 não	 dispõe	 de	 recursos	 finan-
ceiros	para	proceder	com	esta	ação.	O	
número	 de	 animais	 que	 precisam	 se-
rem	 castrados	 no	município	 de	 Prata,	
passam	de	R$	1.250.000,00,	para	fazer	
a	 castração	 de	 5000	 (cinco)	 mil	 ani-

mais.	Sendo	este	valor	quase	suficiente	
para	se	construir	um	canil	nos	moldes	
exigidos	 pela	 legislação	 sanitária.	 As-
sim	 sendo,	 o	 valor	 gasto	 para	 cons-
trução	 de	 um	 canil	 daria	 praticamente	
para	se	construir	outro	Prédio	igual	ao	
PAM	(Pronto	de	Socorro),	pois	do	atual	
prédio	do	canil	não	se	aproveitaria	mais	
nada,	devido	sua	localidade,	dimensio-
namento,	espaço	físico	e	estrutura	ine-
ficientes.	(Thiago	Brasileiro)
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	Ama-
dor,	neste	domingo,	dia	26	de	outubro	
às	 14:30	 horas,	 entre	 as	 equipes	 do	
Grêmio	x	Flamengo	e	às	16:30	horas,	
entre	 as	equipes	do	Atlético	Mineiro	 x	
Botafogo,	no	Estádio	Cid	Pádua	Vilela.	
Entrada	 Franca.	 Contamos	 com	 sua	
presença.	
BAILE DA MELHOR IDADE	 -	A	 Pre-
feitura	 do	 Prata	 e	 Secretaria	 de	Ação	
Social,	Trabalho	e	Promoção	Humana,	
convidam	toda	a	população	para	o	bai-
le	da	melhor	 idade	a	se	 realizar	nesta	
sexta-feira,	dia	24	de	outubro,	às	19:00	
horas,	no	Centro	de	Referência	de	As-
sistência	Social	 -	CRAS,	 localizado	na	
Rua	 João	 de	 Almeida	 Macedo,	 469,	
Centro.	 Entrada	 Franca.	 Vamos	 parti-
cipar.
COPASA: COMUNICADO OPERA-
CIONALL – PRATA -	A	Copasa	 infor-
ma	 que	 o	 longo	 período	 de	 estiagem	
vem	 reduzindo	 o	 nível	 do	 córrego	 do	
Sidnei,	que	abastece	a	cidade	de	Pra-
ta.	Há	alguns	dias,	quando	a	situação	
se	 agravou,	 foram	 detectadas	 irriga-
ções	 próximas	 à	 captação	 da	Copasa	
que	 estavam	contribuindo	 para	 a	 falta	
d’água.	 As	 irrigações	 foram	 desativa-
das	em	22	de	setembro,	o	que	normali-
zou	o	abastecimento	na	cidade,	porém,	
em	10	de	outubro,	novamente	a	água	
do	 Córrego	 do	 Sidnei	 baixou	 a	 níveis	
que	estão	comprometendo	o	abasteci-
mento	da	cidade.	Mais	uma	vez,	a	Co-
pasa	está	verificando	as	causas	dessa	
baixa	e	buscará	as	providências	neces-
sárias.	 	Para	garantir	o	abastecimento	
de	todos	os	bairros,	inclusive	dos	imó-
veis	 localizados	nas	partes	mais	altas,	
a	 Companhia	 adotou	 novamente	 o	
sistema	de	abastecimento	de	água	da	
cidade	sob	o	regime	de	rodízio.	A	ação	
permite	 que	 o	 abastecimento	 contem-
ple	 todos	 os	 bairros	 durante	 períodos	
predeterminados.	A	Copasa	conta	com	
a	colaboração	de	 todos	os	moradores	
de	Prata	para	enfrentar	este	período	de	
estiagem,	 evitando	 desperdícios.	 Ati-
tudes	simples	como	 lavar	o	carro	com	
balde	de	água	no	lugar	da	mangueira;	
deixar	a	torneira	fechada	enquanto	es-
cova	os	dentes;	tomar	banhos	rápidos,	
suficientes	 para	 a	 higiene	 corporal;	
aguar	 plantas	 com	 regador;	 e	 não	 la-
var	o	passeio	com	água	tratada	fazem	
toda	a	diferença.	A	Copasa	lembra	que	
o	uso	consciente	da	água	é	importante	
em	qualquer	estação	do	ano.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Sai novo manifesto em apoio 
a Aécio — desta vez, de e

x-eleitores do PT

	 A	 mobilização	 virtual	 de	
eleitores	 tem	 ido	 muito	 além	 dos	
compartilhamentos	 de	 virais	 em	
redes	 sociais.	 Manifestos	 têm	
sido	 produzidos	 por	 grupos	 inte-
lectuais	 como	 forma	 de	 defender	
candidaturas	 e	 ideias.	 No	 início	
da	 semana,	 164	 economistas	 se	
mobilizaram	 para	 explicar	 deta-
lhadamente	por	 que	a	 crise	 inter-
nacional	 —	 principal	 argumento	
usado	pela	presidente	Dilma	para	
explicar	 o	 fracasso	 econômico	—	
é,	na	verdade,	uma	falácia.	Agora,	
246	 intelectuais	 e	 profissionais	 li-
berais	também	redigiram	um	texto	
de	 apoio	 ao	 tucano	Aécio	Neves.	
Aqueles	 que	 assinaram	 afirmam,	
inclusive,	 terem	 sido	 ativistas	 de	
esquerda	 e/ou	 eleitores	 de	 can-
didatos	 petistas.	 "Sempre	 respei-
tamos	o	PT,	 em	cujos	 candidatos	
muitos	de	nós	já	votaram.	Pensa-
mos	 que	 o	 rico	 pluralismo	 da	 es-
querda	 deve	 se	 combinar	 com	 a	
recusa	a	qualquer	posicionamento	
inflexível,	 submisso	 a	 princípios	
abstratos	 ou	 comandos	 partidá-
rios.	 Não	 aceitamos	 que	 nenhum	
partido	atue	como	se	fosse	o	úni-
co	 representante	 coerente	 da	 es-
querda	ou	da	democracia",	afirma	
o	texto,	cujo	título	é	'Esquerda	De-
mocrática	 com	 Aécio	 Neves'.	 Os	
signatários	 da	 lista	 se	 dizem	 de-
cepcionados	com	o	PT,	sobretudo	
após	 a	 campanha	 eleitoral	 deste	
ano,	 em	 que	 o	 partido	 dizimou	 a	
candidatura	de	Marina	Silva	à	pre-

sidência.	 "A	 campanha	 petista	 no	
primeiro	turno	valeu-se	de	táticas	e	
subterfúgios	que	desonram	o	bom	
debate.	Caluniou,	difamou	e	agre-
diu	 moralmente	 a	 candidatura	 de	
Marina	Silva,	sob	o	pretexto	de	que	
seria	 preciso	 fazer	 um	 'aguerrido'	
confronto	político.	Atropelou	regras	
procedimentais	 e	 parâmetros	 éti-
cos	preciosos	para	a	esquerda	e	a	
democracia",	 afirmam	os	 autores.	
Segundo	 o	 texto,	 o	 tucano	Aécio	
Neves	 poderá	 dar	 seguimento	 às	
políticas	sociais	dos	últimos	anos,	
além	 de	 ampliar	 os	 programas	 já	
existentes.	 "O	 capitalismo	 brasi-
leiro	 se	 consolidou	 sob	 os	 gover-
nos	do	PSDB	e	do	PT,	tendo	sido	
modelado	 pelas	 mesmas	 elites	
econômicas	e	pela	predominância	
do	capital	financeiro.	Agora,	temos	
de	avançar	para	um	novo	patamar	
de	modernização	e	superar	o	pa-
drão	 de	 liberalismo	 que	 presidiu	
àquela	consolidação.	Não	dá	para	
aceitar	que	os	setores	mais	pobres	
da	população	sejam	abandonados	
à	 própria	 sorte	 ou	 transformados	
em	consumidores,	em	vez	de	cida-
dãos",	dizem	os	autores.	Entre	os	
que	assinaram	a	lista	estão	o	ator	
Marcos	 Palmeira,	 o	 economista	
José	Eli	 da	Veiga,	 da	USP,	 o	 ex-
-presidente	do	 IBGE,	Sergio	Bes-
serman	Vianna,	e	o	cientista	polí-
tico	Luiz	Eduardo	Soares,	que	 foi	
secretário	 de	 Segurança	 Pública	
no	governo	Lula.	 (Fonte:	Site	Re-
vista	Veja)

“Manifesto em apoio ao tucano tem 
assinaturas coletadas com intelectuais 

e ativistas de esquerda que afirmam não 
se sentirem representados pelo PT”

Desperdício de agua

	 Flagrante	da	falta	de	responsabilidade,	de	cidadania	e	des-
respeito	com	a	população	que	está	sem	agua	em	vários	bairros	da	
cidade.	Na	 foto	 a	 cidadã	está	 lavando	o	 passeio	 na	Rua	Tenente	
Reis	antigo	DEC.	

Investigação da PF liga 
recursos do Pronaf a 

campanhas do PT gaúcho

	 A	Polícia	Federal	 investi-
ga	esquema	de	fraude	envolvendo	
desvio	 de	 dinheiro	 do	 Programa	
Nacional	 de	 Fortalecimento	 da	
Agricultura	 Familiar	 (Pronaf),	 que	
teria	 alimentado	 campanhas	 elei-
torais	do	PT	no	Rio	Grande	do	Sul,	
segundo	 informou	 o	 jornal	 Folha	
de	 S.	 Paulo	 nesta	 quarta-feira.	
A	 Operação	 Colono	 produziu	 um	
inquérito	enviado	ao	Supremo	Tri-
bunal	 Federal	 (STF)	 por	 suspeita	
de	envolvimento	 de	um	deputado	
federal	com	foro	privilegiado,	Elvi-
no	Bohn	Gass	(PT),	reeleito	neste	
ano.	 Quando	 o	 caso	 foi	 enviado	
ao	 STF,	 a	 juíza	 Karine	 da	 Silva	
Cordeiro	disse	que	o	envolvimen-
to	de	Bohn	Gass	estava	evidente	
no	 relatório.	 Segundo	 o	 inquérito	
da	PF,	recursos	do	Pronaf,	 libera-
dos	como	empréstimos	contraídos	
no	 Banco	 do	 Brasil	 em	 nome	 de	
agricultores,	entrava	em	contas	da	
associação	Aspac,	de	Santa	Cruz	

do	Sul	 (RS).	De	 lá,	 o	 dinheiro	 foi	
enviado	 a	 contas	 pessoais	 de	 di-
rigentes	 e	 ex-dirigentes	 ligados	
à	 associação.	 Durante	 a	 investi-
gação,	 a	 PF	 quebrou	 o	 sigilo	 de	
107	contas	bancárias	e	inferiu	que	
26.000	depósitos	foram	responsá-
veis	pelo	repasse	de	104	milhões	
de	 reais	 no	 período	 de	 2006	 a	
2012.	 Pelo	menos	 85	milhões	 de	
reais	eram	do	Pronaf.	Outro	petis-
ta	que	recebeu	o	dinheiro	oriundo	
da	 entidade,	 segundo	 a	 PF,	 foi	 o	
vereador	Wilson	Rabuske,	que	re-
cebeu	700.000	reais	e	sua	mulher,	
324.000	reais.	(Fonte:	Site	Revista	
Veja)

“Polícia Federal quebrou sigilo de 107 
contas bancárias e concluiu que houve 
desvio de 104 milhões de reais entre 

2006 e 2012” 	 Um	dia	após	o	Datafolha	
identificar	queda	nas	intenções	de	
voto	 de	 Aécio	 Neves	 (PSDB),	 o	
candidato	tucano	à	Presidência	re-
bateu	nesta	terça-feira	(21)	os	da-
dos	do	 levantamento	e	disse	que	
os	 institutos	 de	 pesquisa	 "devem	
uma	 explicação	 aos	 brasileiros"	
pelos	 "erros	 grosseiros"	 que	 vêm	
cometendo.	 "Se	 eu	 me	 abalasse	
por	pesquisas,	não	teria	tido	o	re-
sultado	que	tive	no	primeiro	turno",	
afirmou,	em	entrevista	em	Campo	
Grande.	 Para	 Aécio,	 não	 houve	

queda	em	suas	intenções	de	voto.	
"Não	posso	considerar	queda	uma	
candidatura	que	teve	30	e	poucos	
pontos	 no	 primeiro	 turno	 e	 de-
pois	 aparece	 com	 50",	 disse.	 "A	
nossa	 candidatura	 foi	 a	 que	mais	
cresceu."	O	tucano	disse	que	tem	
pesquisas	internas	que	o	colocam	
"com	um	margem	enorme"	à	frente	
de	Dilma	Rousseff	(PT).	"Pelo	que	
nós	vimos	da	pesquisa	do	primeiro	
turno,	o	Datafolha	está	me	dando	
como	eleito",	ironizou.	(Fonte:	Site	
UOL)

“Pelo que vimos do 
primeiro turno, estou eleito”, 

diz Aécio sobre Datafolha
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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

Economist: Brasil precisa se livrar 
de Dilma e eleger Aécio 

	 Uma	figura	que	faz	lem-
brar	Carmen	Miranda,	mas	com	
ar	enfadonho	e	que	carrega	so-
bre	a	cabeça	frutas	apodrecidas.	
É	com	essa	imagem	que	a	con-
ceituada	 revista	 britânica	 The	
Economist	acompanha	a	seguin-
te	frase:	por	que	o	Brasil	precisa	
de	mudança.	A	edição	distribuí-
da	na	América	Latina	traz	nesta	
sexta-feira	 capa	 que	 trata	 das	
eleições	 no	Brasil.	 E	 sentencia:	
os	eleitores	brasileiros	devem	se	
livrar	 de	 Dilma	 Rousseff	 e	 ele-
ger	Aécio	Neves.	O	texto	lembra	
que	em	2010,	quando	Dilma	 foi	
eleita,	o	Brasil	parecia	finalmen-
te	fazer	jus	a	seu	imenso	poten-
cial.	A	economia	crescia	a	7,5%	
ao	 ano.	 Quatro	 anos	 depois,	 a	

economia	 patina	 e	 os	 avanços	
sociais	andam	em	marcha	lenta.	
E	 lembra	que	em	 junho	do	ano	
passado	 milhões	 de	 brasileiros	
saíram	 às	 ruas	 para	 protestar	
por	 melhores	 serviços	 públicos	
e	contra	a	corrupção.	Depois	de	
fazer	um	panorama	das	viradas	
que	marcaram	a	corrida	eleitoral	
no	Brasil,	 o	 texto	 trata	 da	 atual	
situação	econômica	do	país.	Ao	
citar	a	crise	econômica	mundial	
–	 apontada	 por	 Dilma	 como	 a	
culpada	 pelo	 atual	 quadro	 bra-
sileiro	 –,	 a	 revista	 salienta	 que	
o	país	tem	se	saído	pior	do	que	
os	vizinhos	latino-americanos	no	
enfrentamento	 da	 questão.	 Cita	
ainda	 a	 intromissão	 constante	
do	governo	federal	nas	políticas	
macroeconômicas	 e	 as	 tentati-
vas	de	interferir	no	setor	privado	
como	 responsáveis	 pela	 queda	
nos	investimentos.	Ao	tratar	dos	
problemas	de	infraestrutura	e	da	
burocracia	que	atravanca	o	país,	
a	revista	afirma	que	Dilma	refor-
çou	a	mão	do	Estado	na	econo-
mia,	 servindo-se	 favores	 para	
iniciados,	 como	 incentivos	 fis-
cais	e	empréstimos	subsidiados	
de	 bancos	 estatais	 inchados.	A	
Economist	 diz	 ainda	 que	 Dilma	
prejudicou	a	Petrobras	e	a	indús-
tria	de	etanol,	mantendo	o	preço	
da	gasolina	contido	à	força	“para	
mitigar	o	impacto	de	sua	política	
fiscal	 frouxa”.	Cita	 ainda	 os	 su-
cessivos	escândalos	que	envol-

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

vem	a	estatal.	A	Economist	trata,	
por	fim,	dos	ataques	perpetrados	
pela	 campanha	 petista	 contra	
Aécio.	 Classifica	 como	 infunda-
das	as	alegações	de	que	o	tuca-
no	colocaria	fim	ao	Bolsa	Famí-
lia	–	e	lembra	que	ao	longo	dos	
anos	 o	 PT	 caricaturou	 o	 PSDB	
como	um	partido	 “de	gatos	gor-
dos	sem	coração”.	O	texto	expli-
ca	que	as	políticas	propostas	por	
Aécio,	ao	contrário	do	que	quer	
fazer	crer	o	PT,	beneficiariam	os	
brasileiros	mais	pobres.	Diz	que	
ele	promete	fazer	o	país	voltar	a	
crescer.	E	que	sua	história	e	a	de	
seu	 partido	 tornam	 a	 promessa	
crível.	Afirma	que	Aécio	tem	uma	
equipe	 impressionante	 de	 con-
selheiros	 liderados	 por	 Armínio	
Fraga,	 ex-presidente	 do	 Banco	
Central,	 que	 é	 respeitado	 por	

investidores.	Cita	as	promessas	
de	retorno	a	políticas	macroeco-
nômicas	sólidas,	de	 redução	no	
número	de	ministérios,	de	simpli-
ficar	o	sistema	fiscal	e	aumentar	
o	 investimento	 privado	 em	 in-
fraestrutura.	 E	 sentencia:	Aécio	
merece	 ganhar.	 “Aécio	 lutou	 de	
forma	 tenaz	 na	 campanha	 e	 já	
deu	 provas	 de	 que	 pode	 fazer	
funcionar	 suas	 políticas	 econô-
micas.	A	maior	ameaça	aos	pro-
gramas	sociais	no	país	é	a	forma	
como	o	PT	hoje	conduz	a	econo-
mia.	Com	sorte,	o	apoio	de	Mari-
na	Silva,	que	já	foi	do	PT	e	nas-
ceu	 na	 pobreza,	 deve	 ajudá-lo.	
O	Brasil	precisa	de	crescimento	
e	 de	 um	governo	melhor.	Aécio	
é	quem	 tem	mais	 condições	de	
fazê-lo”,	encerra	o	texto.	(Fonte:	
Site	Revista	Veja)

“Revista britânica faz capa sobre as eleições 
brasileiras. Cita as mudanças de que o país 

precisa para voltar a crescer. E sentencia: só 
Aécio pode fazê-las”
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Petistas já temem reação de voto em Aécio, de quem 
iria votar nulo ou em branco, para derrotar Dilma

tamente	 insustentável,	 do	 ponto	
de	 vista	 político	 e	 econômico.	 O	
casebre	de	 lama	petralha	vai	de-
sabar	 completamente	 quando	 for	
julgado	o	quase	certo	processo	na	
Corte	de	Nova	York	sobre	os	es-
cândalos	na	Petrobras.	Investiga-
ções	 em	 sigilo	 do	 Departamento	
de	Justiça	dos	EUA,	em	conjunto	
com	a	Security	and	Exchange	Co-
mission	(xerife	do	mercado	de	ca-
pitais)	 atingirão	 dirigentes	 e	 con-
selheiros	 da	 Petrobras,	 com	 alto	
risco	 até	 de	 envolver,	 diretamen-
te,	o	nome	da	própria	Dilma	(que	
presidiu	o	conselhão	da	estatal	de	
economia	 mista	 nos	 tempos	 dos	
malfeitos	de	Paulo	Roberto	Costa	
e	 demais	 aliados).	 	 Enfim,	 os	 si-
nais	 de	 que	 o	mundo	 vai	 acabar	
para	os	petralhas	já	são	claramen-

te	enviados.	Dilma	Rousseff	já	foi	
forçada	 admitir,	 muito	 a	 contra-
gosto,	a	existência	de	roubalheira	
na	Petrobras.	Só	 falta,	agora,	ela	
assumir	que	sabia	de	tudo.	É	que	
se	 espera	 de	 quem	é	Presidenta	
da	 República	 (representante	 má-
xima	da	União,	a	controladora	da	
empresa),	com	o	agravante	de	ter	
sido	Ministra	das	Minas	e	Energia,	
Ministra	 da	 Casa	 Civil	 da	 Presi-
dência	 e	 ter	 ocupado,	 nada	 me-
nos,	 que	 o	 cargo	 de	 “presidente”	
do	Conselho	de	Administração	da	
Petrobras	 –	 atualmente	 função	
de	Guido	Mantega,	seu	demissio-
nário	ministro	da	Fazenda.	Dilma	
continua	 devendo	 uma	 resposta	
concreta	aos	cidadãos	brasileiros,	
antes	do	 risco	de	acabar	 reeleita	
pela	fraude	eleitoral	(perfeitamen-
te	possível)	ou	pela	expressiva	vo-
tação	 dos	 ignorantes	 sem	 noção	
junto	 com	os	 fanáticos	petistas	 e	
os	 beneficiados	 pelas	 diversas	
boquinhas	oferecidas	pela	máqui-
na	federal	com	o	dinheiro	público.	
Com	o	nosso	totalmente	na	reta	fi-
nal,	o	candidato	da	“oposição”,	Aé-
cio	Neves,	tem	o	dever	de	botar	o	
dedo	na	cara	da	Dilma	no	debate	
de	sexta-feira	na	Rede	Globo	(em-
presa	 que	 os	 petistas	 vão	 tornar	
inviável	ou	“roubar”	definitivamen-
te	para	eles	mesmos,	se	conquis-
tarem	o	segundo	mandato).	Aécio	
precisa	 deixar	 claro	 que	 hoje	 re-
presenta	 uma	 alternativa	 contra	
a	corrupção,	a	incompetência	e	o	
autoritarismo	 representados	 por	
Dilma.	Aécio	tem	o	dever	de	brigar	
agora,	se	quiser	vencer	a	eleição,	
para	 conciliar	 depois,	 quando	 ti-
ver	 efetivamente	 vencido.	 É	 con-
versa	 fiada	 de	 marketeiro	 o	 fato	
de	 que	 o	 eleitor	 pode	 reprovar	 a	
agressão	nos	debates.	Tanto	esta	
“tese”	é	mentirosa	que	os	petistas	
só	 fazem	 isto:	 atacam,	 agridem,	
ofendem	e	mentem	sem	parar,	na	
maior	 cara	 de	 pau,	 e	 ainda	 são	
apontados	 como	 favoritos.	 Aécio	
tem	de	enquadrar	Dilma	e	não	ter	
pena,	também,	de	poupar	o	bone-
co	que	a	controla:	Luiz	Inácio	Lula	
da	Silva.	A	 criatura	 e	 seu	 criador	
seguem	na	balada	para	implantar	
o	 projeto	 de	 socialismo	 bolivaria-
no	 no	 Brasil	 –	 o	 mesmo	modelo	
que	 hoje	 destrói	 a	 Venezuela,	 a	
Argentina	e	a	Bolívia	–	causando	
menos	estragos	no	Equador	e	no	
Uruguai.	Aécio	 só	 vencerá	 Dilma	
se	 conseguir	 convencer	 o	 eleitor	
que	 votaria	 nulo	 ou	 em	branco	 a	
apostar	 nele,	 na	 hora	 do	 juízo	 fi-
nal	da	dedada	eletrônica.	Do	con-
trário,	 não	 terá	 votos	 suficientes	
para	 derrotar	 a	 máquina	 nazico-
munopetralha	que	segue	firme	em	
seu	 projeto	 autoritário	 de	 poder,	
através	 do	 enriquecimento	 dos	
dirigentes	 que	 fazem	 a	 tal	 “revo-
lução”.	 A	 continuidade	 de	 Dilma	
será	o	triunfo	de	derrota	do	Brasil.	
(Jorge	Serrão.	Segunda	Edição	do	
Blog	Alerta	Total	de	22	de	Outubro	
de	2014).

	 Um	 fenômeno	 inespera-
do,	 sob	a	qual	 as	máquinas	par-
tidárias	 não	 têm	 controle,	 pode	
decidir	o	segundo	turno	da	eleição	
presidencial	no	domingo	que	vem.	
Eleitores	que	votariam	em	branco	
ou	 anulariam	o	 voto,	 porque	 não	
aprovam	nenhum	dos	candidatos,	
ensaiam	uma	ação	pragmática	de	
protesto:	votar	em	Aécio	(na	cabe-
ça	deles	o	menos	pior)	para	derro-
tar	 a	 corrupção,	 a	 incompetência	
administrativa	 e	 o	 autoritarismo	
-	 características	 cristalizadas	 na	
imagem	de	Dilma	Rousseff.	A	 tal	
voz	 rouca	 das	 ruas	 já	 começa	 a	
urrar	mais	alto	contra	o	PT.	Dilma	
pode	até	 vencer	a	eleição,	 como	
indicam	 os	 sempre	 falhos	 insti-
tutos	de	pesquisa	e	alguns	 infor-
mes	 produzidos	 por	 consultorias	

empresariais	isentas	ou	não.	Nas	
atuais	 circunstâncias,	 o	 triunfo	
de	Dilma	representa	uma	grande	
derrota	para	ela	e	seu	grupo.	Pior	
ainda,	a	vitória	dela	significa	uma	
derrota	 fragorosa	 para	 a	maioria	
do	eleitorado	que	deseja	mudan-
ças	efetivas,	honestidade	e	com-
petência	 na	 gestão	 da	 coisa	 pú-
blica.	Dilma	simboliza	o	contrário	
disto.	Por	isto,	não	tem	mais	con-
dições	morais	de	governar	o	País.	
Dilma	 é	 cabra	marcada	 para	 so-
frer	um	impeachment	(ou	até	gol-
pe	pior)	em	seu	eventual	segundo	
mandato.	Toda	a	sacanagem	que	
ainda	está	para	vir	a	público,	des-
vendada	 e	 confirmada,	 com	 pro-
vas,	 pelos	 vários	 processos	 re-
sultantes	da	Operação	Lava	Jato,	
tornam	o	governo	petista	absolu-
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