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 Um grupo com cerca de 
50 pessoas, entre representantes 
e integrantes do Movimento Sem 
Terra (MST), interditou o trecho 
do km 130 da rodovia BR-153 por 
pelo menos seis horas nesta se-
gunda-feira (10). De acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
o protesto começou no início da 

tarde, entre Frutal e Prata, e até 
as 19h ainda acontecia. Segundo 
um dos integrantes do movimento, 
as reivindicações são por reforma 
agrária, vistoria em fazendas da 
região passíveis de assentamen-
tos, e pela presença de repre-
sentante do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) para cadastro de famílias. 
A assessoria de comunicação do 
Incra informou por telefone que a 
direção nacional do instituto não 
foi oficialmente informada da ma-
nifestação. O grupo usou pneus, 
faixas e galhos de árvores para 
impedir a passagem de veículos 
no local. De acordo com a Polícia 
Rodoviária, o congestionamento 
foi de pelo menos 12 km em cada 
um dos lados da pista. Após cer-

Inaugurada a ampliação e reforma 
da sede Comunidade Boa Vista

 No dia 08 de novembro, 
o Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui 
participou da inauguração da Am-
pliação e Reforma da sede da 
Comunidade da Boa Vista - CO-

DEBOVI, juntamente com a Pre-
sidente da Comunidade, Senhora 
Roseli Nascimento e o Secretário 
Municipal de Administração, Ro-
drigo Queiróz do Carmo.

Semifinal do Campeonato Amador de Futebol
 No último domingo, 
dia 9, aconteceu a semifinal do 
campeonato amador de futebol 
no Estádio Cid Pádua Vilela. 
O primeiro jogo teve início às 
14h30min, entre as equipes do 
São Paulo e Atlético Mineiro, que 
empataram em 2 a 2 no tempo 
normal, levando a competição 
para cobrança de pênaltis. A 
equipe do São Paulo classificou-
-se para a final vencendo por 5 
a 4. O segundo jogo começou 

às 16h30min, entre as equipes 
do Fluminense e Grêmio, que 
também empataram em 1 a 1 
no tempo normal e, na cobrança 
de pênaltis, a equipe do Flumi-
nense classificou-se para a final 
vencendo por 5 a 4. A partida da 
finalíssima acontecerá no dia 15 
de novembro, dia do Aniversário 
do Prata, às 15hs, no Estádio 
Cid Pádua Vilela, entre as equi-
pes do São Paulo e Fluminense. 
Todos estão convidados. 

Grupo interdita BR-153 e cobra distribuição de terras em MG
“Cerca de 50 pessoas participaram do movimento entre Frutal e Prata.

Congestionamento chegou a 12 km e começou por volta de 13h, diz PRF”.
ca de seis horas de interdição, o 
tráfego começou a ser liberado a 
cada 10 minutos. De acordo com 
o integrante do Movimento Terra 
Trabalho Dignidade Social, Luiz 
Fernando de Miranda, o institu-
to desapropriou o assentamento 
Bela Vista onde o grupo estava 
instalado com a garantia de fisca-
lização. “O Incra se comprometeu 
perante as autoridades de vistoriar 

a fazenda até o final de outubro. 
Eles não fizeram isso e nem nos 
deram uma posição”, afirmou. 
Além de Prata e Frutal, o grupo 
representa acampamentos situa-
dos em Veríssimo, Campo Florido, 
Fronteira e Uberlândia. Segundo o 
manifestante, a reforma é neces-
sária para cerca de 90 famílias, 
totalizando quase 200 pessoas. 
(Fonte: Portal G1)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
LIXO É CASO DE POLICIA - Apesar 
das campanhas educativas, continu-
am jogando lixo em terrenos baldios, 
nas margens das rodovias, loteamen-
tos, no prolongamento da Avenida 
Brasil, nas margens das rodovias, 
estradas etc. Essas pessoas não sa-
bem o mal que causam à população 
que ali residem e tal conduta configura 
crime ambiental. Esses sujismundos 
devem ser denunciados e apontados 
às autoridades para que seja tomada 
as providências que se fizerem neces-
sárias. Na Europa e nos Estados Uni-
dos quem jogar lixo na rua é preso e 
já está já hora de nosso povo se cons-
cientizar, e saber que amanhã pode 
ser um membro da sua família vitima 
dessa conduta ilícita que tanto mal faz 
para sociedade.
CÂMARA MUNICIPAL ELEGE MESA 
DIRETORA - Foi eleita a mesa direto-
ra da Câmara Municipal para o man-
dato de 2015/2016 ficando assim elei-
ta a mesa diretora para 01 de Janeiro 
de 2015: Presidente Marcel Rodrigues 
da Cunha, Vice-Presidente – Cleber 
Campos, 1° Secretário João Batista 
Alves Silva e 2º Secretario Ozenildo 
Machado. A posse será realizada na 
última sessão ordinário do ano, dia 15 
de Dezembro de 2014.
ATENÇÃO COMERCIANTE - O Esta-
tuto Criança e Adolescente (ECA - Art. 
81). É proibida a venda à criança ou ao 
adolescente de: I - armas, munições e 
explosivos; II - bebidas alcoólicas; III - 
produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíqui-
ca ainda que por utilização indevida; 
IV - fogos de estampido e de artifício, 
exceto aqueles que pelo seu reduzido 
potencial sejam incapazes de provo-
car qualquer dano físico em caso de 
utilização indevida; V - revistas e pu-
blicações a que alude o art. 78; VI - 
bilhetes lotéricos e equivalentes. CUI-
DADO: Solicite sempre o documento 
de identificação para evitar maiores 
transtornos. (Conselho Tutelar)
VEM AI, NOITE DA SERESTA – Como 
vem acontecendo todos os anos, a 
APRALE- Academia Pratense de Ar-
tes e Letras, já está reunindo para 
definir a data da realização da “Noite 
da Seresta”, que já faz parte do calen-
dário da entidade, revivendo os anos 
dourados, músicas inesquecíveis que 
marcaram um geração. Será no mês 
de dezembro, a data será definida dos 
próximos dias, não faça compromisso 
e venha participar de mais uma gran-
de festa, que deverá contar com a par-
ticipação da banda da Jovem Guarda, 
que foi o ponto forte do ano passado.
CURSO DE COMPETENCIA BÁ-
SICA - O Curso teve como objetivo 
disponibilizar informações sobre as 
políticas públicas, na área da educa-
ção, executadas pelo governo federal: 
o financiamento dessas políticas e o 
papel do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação - FNDE no 
apoio a efetivação dessas políticas. E 
também, com o propósito de identifi-
car como a sociedade pode realizar o 
acompanhamento e o controle social 
dos recursos públicos destinados à 
educação. Obrigada a todos os cur-
sistas pela parceria e dedicação ao 
curso. (Marilza Viana Silvério – Tutora)
VALDEMIR DA SILVA VILARINHO 
(MIROTE) RECEBE MEDALHA DE 
HONRA AO MÉRITO - As festividades 
aconteceram no auditório do Fórum, 
no dia 30/10/14, contando com a re-
presentação dos poderes, Executivo, 
Legislativo, Judiciário, presidente da 
OAB, servidores do Fórum, convida-
dos e familiares do homenageado. 
A entrega do certificado foi feita pela 
Juíza, Dra. Daniele,  destacando as 
qualidades do homenageado, pela hu-
mildade, dedicação, sempre disposto 
a servir. O homenageado agradeceu 
muito emocionado, afirmando não ser 
merecedor de tamanha distinção, tudo 

que aprendeu foi de berço, à hones-
tidade, educação, simplicidade. O Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais re-
aliza a semana do servidor, elegendo 
por votação o funcionário a ser home-
nageado pelos bons serviços presta-
dos. Valdemar da Silva Vilarinho, mais 
conhecido pelo alcunho de “Mirote” foi 
homenageado esse ano. Essa é 19ª 
Semana do Servidor, com o tema “No-
vos Tempos” objetivando a integração 
entre magistrados, servidores e fun-
cionários como forma de valorização 
profissional e reconhecimento de seus 
méritos buscando reforçar a importân-
cia do servidor na história do judiciá-
rio. (Miguel Soares)
CANALETA AGUARDADA HÁ MAIS 
DE 20 ANOS - Na Rua Presidente 
Antônio Carlos, esquina com a Rua 
Professor Valentim, empossava água 
e há mais de 20 anos os moradores 
esperavam por providências. A pedido 
do Prefeito Dr. Anuar, sua Equipe de 
Obras construiu uma canaleta, resol-
vendo um grande problema que se 
arrastava por muito tempo. A atenção 
aos detalhes e a todas as necessida-
des da população pratense, marca a 
gestão do prefeito Dr. Anuar. 
PALESTRA SOBRE HUMANIZAÇÃO 
- No dia 7 de novembro aconteceu na 
ACIPRA/CDL, uma palestra sobre hu-
manização, ministrada pela Psicóloga 
Dra. Kelly, com participação dos co-
laboradores da Policlínica Conceição 
Aparecida Rodrigues Costa, Pronto 
Atendimento Municipal e Secretaria 
de Saúde. A Primeira-dama e Secretá-
ria de Ação Social, Trabalho e Promo-
ção Humana, Letícia Gardim Monteiro 
Amui, esteve presente na palestra, 
representando o Prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui.
CUSTO DA VIOLÊNCIA - O Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, que 
será lançado na próxima terça-feira, 
mostrará que o problema da violên-
cia custa para o Brasil o equivalente 
a 5,4% do Produto Interno Produto 
(PIB). No ano de 2013, o montante 
desperdiçado atingiu R$ 258 bilhões. 
A maior parte deste valor, R$ 114 bi-
lhões, é resultado justamente da per-
da de capital humano - no País em 
que 56 mil pessoas morrem anual-
mente de forma violenta.
CUSTO SOCIAL DA VIOLÊNCIA - 
Além dos R$ 114 bilhões gerados pela 
perda de capital humano, entram na 
conta dos custos da violência R$ 39 
milhões de gastos com contratação de 
serviços de segurança privada, R$ 36 
bilhões com seguros contra roubos e 
furtos e R$ 3 bilhões com o sistema 
público de saúde. A soma destas des-
pesas, que chegou a R$ 192 bilhões 
em 2013, ou 3,97% do PIB, é classi-
ficada no estudo como “custo social 
da violência”. O valor pode ser ainda 
maior, porque os gastos com pessoas 
que ficam inválidas em razão da vio-
lência, por exemplo, não entraram no 
cálculo.
OUTROS NÚMEROS - Completam 
os custos da violência no país os R$ 
4,9 bilhões para manter as prisões 
e unidades de cumprimento de me-
didas socioeducativas.Também são 
contabilizados os investimentos go-
vernamentais de R$ 61,1 bilhões em 
segurança pública. Na avaliação dos 
responsáveis pela elaboração do anu-
ário, o último número é uma prova de 
que o problema da área não é falta de 
recursos, e sim seu mau uso.
COMPARAÇÕES ASSUSTADORAS 
- Em 2013, o investimento público em 
segurança cresceu 8,65% (patamar 
superior ao aumento da inflação e ao 
crescimento da economia) em relação 
ao ano anterior. O gasto dos governos 
federal, estaduais e municipais com 
o setor no ano passado representou 
1,26% do PIB. Os Estados Unidos 
gastam 1% e a União Europeia, 1,3%.  
Mas, enquanto o Brasil teve 24,8 ho-
micídios por grupo de 100 mil habi-
tantes no ano passado, os Estados 
Unidos registram uma taxa de 4,7 e a 
União Europeia, de 1,1.

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

SÓ 500 MILHÕES? - O Estadão in-
formou que parte dos investigados 
na Operação Lava Jato, e que firmou 
ou ainda negocia acordos de delação 
premiada, poderá devolver R$ 500 mi-
lhões aos cofres públicos. Procurado-
res federais, conforme a reportagem, 
“dão como certa” a devolução desse 
montante, que representará o maior 
valor já ressarcido aos cofres públicos 
em toda a história do Brasil. Meio bi-
lhão parece bem pouquinho perto da 
suspeita de que o petrolão lavou mais 
de R$ 10 bilhões...
"TENDAS POPULARES" - Ou super-
mercado popular será a mais nova 
arma planejada pela turma de Dilma 
Rousseff para fazer populismo econô-
mico-eleitoreiro, sob a boa desculpa 
de baratear o custo de alimentos para 
os mais pobres. O governo pensa em 
lançar, a partir de janeiro, um plano 

de criar "tendas populares" (o nome 
ainda não está definido pelos marke-
teiros) para vender eletrodomésticos: 
televisão, geladeira e fogão a preços 
mais baratos, financiados pelo BB, 
Caixa ou pelo Banco Popular. São 
as medidas de marketing da Dilma 
para manter aceso o consumo entre 
a classe média baixa, mesmo com o 
previsível aprofundamento da crise 
econômica.
INSPIRAÇÃO BOLIVARIANA - A 
"ideia genial" veio da Venezuela, onde 
as tendas funcionam com um proble-
mão: falta de gêneros para venda. O 
supermercado popular brasileiro fará 
uma parceria com a China, para forne-
cimento de eletroeletrônicos a preços 
baixos, para dar uma travada nos em-
presários daqui... A versão brasileira 
das tendas leva a vantagem que ali-
mentos são fartos por aqui...

VENDO 1 TANQUE BOSIO 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 
6.600, 1 ROÇADEIRA AVARÉ N°2: Tratar (34) 9974-7205
VENDO UNO - Branco 91, gasolina, preço a combinar: Tratar (34) 9698-
7022 falar com Roberto.
ALUGO CASA – Na Avenida Dr. Talma campos de Abreu, 741, Colina 
Park Boulevard, 03 quartos, sendo um suíte, sala, cozinha, lavanderia, 
garagem p/ dois carros, portão eletrônico: Tratar (34) 3431-1558 Lancho-
nete do André.
VENDO IMÓVEL RESIDENCIAL – Com cômodo de comercio no centro, 
Rua Artur Bernardes, 245: Tratar (34) 9974-8199 Estudo troca.
VENDO IMÓVEL RESIDENCIAL – No centro, João Alberto Teodoro, 225: 
Tratar (34) 9974-8337.
VENDO TERRENO EXCELENTE LOCALIZAÇÃO – No centro, Rua Pre-
sidente Antonio Carlos, 265: Tratar (34) 9974-8199.

CLASSIFICADOS

Arroba do boi gordo tem alta de 
29% nos últimos doze meses

 A arroba do boi gordo 
em Uberlândia ficou 29% mais 
cara nos últimos 12 meses. Em 
novembro de 2013, ela custava 
R$ 100, enquanto as cotações 
do dia 6 de novembro de 2014, 
mostravam que a arroba chegou 
a R$ 129. Se comparado com o 
valor de outubro de 2014, quan-
do a arroba começou valendo R$ 
120, também houve elevação em 
novembro. Neste caso, em um 
mês, o aumento foi de 7,5%. O 
cenário, segundo especialistas, 
é devido, principalmente, à seca 
prolongada em 2014. O mesmo 
fator afetou os preços da carne 
bovina no varejo. Em um ano, 
em média, os cortes de segunda 
ficaram 60% mais caros. E as car-

nes de primeira chegaram a ter 
aumentos médios de 25%. O pe-
ríodo avaliado é entre novembro 
de 2013 e novembro de 2014. De 
acordo com o presidente da Co-
missão de Pecuária de Corte da 
Federação da Agricultura e Pecu-
ária do Estado de Minas Gerais 
(Faemg), Afonso Damásio, a alta 
do preço da arroba do boi gordo 
verificada em Uberlândia também 
ocorreu em todo o Estado mineiro 
e também na região Centro-Oeste 
do país. “Os criadores consegui-
ram enfrentar a escassez e, ago-
ra, têm bons preços. O valor pago 
pela arroba consegue, inclusive, 
arcar com as despesas mais altas 
com alimentação do gado”, disse. 
(Fonte: Correio de Uberlândia)
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A Prefeitura Municipal do Prata informa que foram publicados os editais dos processos se-
letivos simplificados n.° 001 e 002/2014, para provimento de vagas nos cargos de AGEN-
TE DE COMBATE A ENDEMIAS e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. Os editais estão 
disponíveis na sede da Prefeitura Municipal do Prata, na Praça XV de Novembro, 35, 
Centro. O prazo para inscrições será de 17 a 21 de novembro de 2014, a serem realizadas 
na Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues Costa, na Rua Paraná, 530, Bairro Oliveira, 
das 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs. Serão 33 (trinta e três) vagas para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde e 14 (quatorze) vagas para Agente de Combate a Endemias, com 
salário de R$1.014,00 (hum mil e quatorze reais). As provas serão realizadas no dia 30 de 
novembro de 2014, a partir das 8hs.

Novo drible fiscal do governo é 'balde de 
água fria' para 2015, dizem economistas

“Governo envia ao Congresso projeto que tira da meta 
fiscal limite de gastos do PAC e das desonerações; 

sinalização é de que Dilma não mira ajustes”
 A proposta de mudança na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
apresentada pelo governo nesta terça-
-feira foi encarada com frustração por 
economistas e analistas de mercado. 
Caso seja aprovada no Congresso, a 
medida retira o limite para que sejam 
abatidos da meta fiscal os gastos com 
o PAC e as desonerações. O valor teto, 
atualmente, é de 67 bilhões de reais. A 
meta de superávit fiscal é a economia 
que o governo deve fazer anualmente 
para o pagamento dos juros da dívida. 
Uma forma de, digamos, economizar 
menos, é tirar da conta os gastos com 
o PAC e as desonerações. Com o limi-
te para abatimentos, o governo se via 
forçado a fazer esforço fiscal. Sem ele, 
terá mais espaço para gastar.Tudo in-
dica que o governo conseguirá aprovar 
as mudanças, tendo em vista que a 
base aliada já foi convocada pelo presi-
dente em exercício, Michel Temer, para 
votar a favor. Segundo especialistas 
ouvidos pelo site de VEJA, a medida 
joga um “balde de água fria” nos que 
tinham qualquer expectativa que o ano 
de 2015 pudesse trazer maior credibili-
dade fiscal. Com a nova manobra, o go-
verno pode acumular um déficit primário 
até o final do ano e usar esse desconto 
do PAC e das desonerações, que soma 
130 bilhões de reais, para anular o fato 
de não ter economizado. “Isso é muito 
ruim, pois mostra que o governo não 
avaliou todos os riscos dessa politica 
de conceder desonerações. Elas co-
meçaram em 2009 de forma modesta, 
com a crise, e se seguiram desde en-
tão. O governo não soube avaliar os ris-
cos envolvidos, e seguiu na armadilha. 
Ele não tem receita primária suficiente 
para pagar todos os compromissos, in-
clusive os juros da dívida pública. É um 
péssimo sinal para os credores dessa 
dívida, pois mostra que a capacidade 
de pagamento, a solvência, é preocu-
pante”, afirma o economista Gabriel 
Barros, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A avaliação dos economistas é 
de que, por mais que as contas fechem 
no azul, a qualidade do resultado será 
muito pior. “É um precedente ruim para 

o ano que vem. Esses sinais contradi-
tórios de longa data criam essa espiral 
negativa de credibilidade”, diz Barros. 
Para o economista Raul Velloso, um 
dos maiores especialistas em contas 
públicas do país, a medida é mais uma 
forma de jogar a meta fiscal “no lixo”. 
“O que o governo fez foi o seguinte: 
pegou o termômetro, mediu a febre e, 
em vez de enfrentar a doença, jogou o 
termômetro no lixo”, diz. Desde o início 
do governo Dilma, o economista bate 
na mesma tecla: seria melhor assumir 
uma meta fiscal mais baixa, mas crível, 
do que enganar o mercado com metas 
impossíveis para um governo que se 
mostra incapaz de fazer ajuste fiscal. “É 
um problema de postura que contamina 
a gestão não só hoje, mas também no 
futuro”, afirma. Os economistas concor-
dam que a situação fiscal do Brasil não 
é a pior da história, mas temem que 
possa haver problemas graves devido 
à falta de confiança que medidas como 
essa possam suscitar nos credores da 
dívida. “É fundamental uma boa sina-
lização, porque interessa a muitos as 
expectativas das trajetórias. É preciso 
sinalizar metas críveis para que as ex-
pectativas se cumpram”, afirma Lauro 
Gonzalez, professor de Finanças da 
FGV. Se aprovada, a mudança deve 
impactar, também, nas expectativas 
das agências de classificação de risco 
em relação ao Brasil. “Toda mudança 
brusca, ainda mais se tratando de meta 
e projeções, tem de estar atrelada à 
credibilidade daquele governo. Quando 
a projeção não se mostra verdadeira, 
a credibilidade fica reduzida”, afirma o 
advogado Fernando Vianna, do escri-
tório Siqueira Castro. A nota de crédito 
brasileira tem perspectiva negativa, o 
que significa que o país pode perder o 
grau de investimento na reavaliação de 
nota feita pelas agências em 2015. O 
principal fator para a mudança de pers-
pectiva da nota no primeiro semestre 
deste ano foi a conduta fiscal do gover-
no Dilma. As agências pedem uma si-
nalização de ajustes. O que receberam, 
até agora, foi o contrário. (Fonte: Site 
Revista Veja)
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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

Gastos secretos do Planalto com cartão corporativo batem recorde

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

 Os gastos secretos da 
Presidência da República com 
cartões corporativos já somam 
6,5 milhões de reais em 2014 
até novembro, segundo levanta-
mento divulgado nesta terça-feira 
pelo jornal Folha de São Paulo. O 
montante representa alta de 9,2% 
em relação aos gastos registra-
dos em todo o ano passado – 5,9 
milhões de reais – e é recorde 
para o governo Dilma Rousseff. 
Os gastos secretos são a maioria 
do total despendido pela Presi-
dência até novembro: 7 milhões 
de reais. A soma não inclui mi-
nistérios, secretarias, empresas 
públicas, agências e controlado-
rias, uma vez que esses órgãos 
possuem cartões próprios. Por 
meio dos cartões corporativos, 
servidores federais podem fazer 
pagamentos ou saques sem pre-

cisar de autorização prévia da 
União. Pela legislação, o uso do 
chamado suprimento de fundos - 
ou seja, os cartões - não é regra e 
deve ser usado como exceção e 
em casos de despesas excepcio-
nais ou de pequeno vulto, como 
compra de material de consumo e 
contratação de serviços. Os gas-
tos com os cartões são públicos 
- e podem ser consultados por 
meio do Portal da Transparência. 
Os sigilosos, contudo, não são 
discriminados. São considerados 
secretos os gastos com viagens 
da presidente Dilma Rousseff e 
até mesmo com sua alimentação, 
em alguns casos. O termo sigiloso 
classifica despesas consideradas 
de segurança nacional. O gover-
no federal gastou 61,8 milhões de 
reais em 2013 com cartões corpo-
rativos – 49% do valor em gastos 
sigilosos. Em 2013, reportagem 

do jornal O Estado de São Paulo 
revelou que, entre 2003 e 2010, 
os gastos da Presidência com 
cartões corporativos classificados 
como sigilosos por se tratarem de 
"informações estratégicas para a 
segurança da sociedade e do es-
tado" incluíram compra de produ-
tos de limpeza, sementes, mate-
rial de caça e pesca e até comida 
de animais domésticos. No início 
de 2008, vieram a público revela-
ções de que o primeiro escalão 
do governo Lula usava seus car-
tões de crédito corporativos para 
fins recreativos. Descobriu-se pri-
meiro que alguns ministros - Ma-
tilde Ribeiro, da Igualdade Racial, 
Orlando Silva, do Esporte, e Alte-
mir Gregolin, da Pesca - haviam 
se habituado a usar o cartão para 
pagar desde tapioca até tempo-
radas com a família em hotéis de 
luxo. Em seguida, soube-se que 

o abuso de 11 510 cartões nas 
mãos de 7 145 funcionários públi-
cos era fato corriqueiro. Os minis-
tros se defenderam dizendo que 
haviam sido mal orientados, e o 
Planalto decidiu apoiar a criação 
de uma CPI - desde que englo-
basse os gastos dos cartões na 
gestão do FHC. Foi a senha para 
que uma equipe da Casa Civil re-
virasse os arquivos da pasta atrás 
de informações desabonadoras 
para constranger os tucanos, de 
que resultaria um escandaloso 
dossiê, que o governo insistiu 
em chamar de 'banco de dados', 
mas pelo qual se desculpou com 
o ex-casal presidencial, Fernan-
do Henrique e Ruth Cardoso. Ao 
fim do escândalo, foram editadas 
novas normas para disciplinar o 
uso dos cartões, e Matilde deixou 
o governo. (Fonte: Site Revista 
Veja)

Ranking da violência 
 Brasil é o primeiro no 
ranking da violência na escola. 
Uma pesquisa feita com mais de 
100 mil professores e diretores 
de escola de 34 países aponta 
que o Brasil está em primeiro lu-
gar no ranking de violência nas 
escolas. O levantamento foi feito 
entre profissionais do ensino fun-
damental 2 e do ensino médio, 
que trabalham com alunos de 
11 a 16 anos, e revelou um dado 
alarmante: 12,5% dos professo-
res ouvidos disseram ter sito ví-
timas de agressões verbais ou 
de intimidação de seus alunos, 
em sua rotina, pelo menos uma 

vez por semana. Esse é o índice 
mais alto entre os países pesqui-
sados, cuja média de queixa é de 
3,4% dos docentes. De acordo 
com esse estudo internacional 
sobre ensino, aprendizagem e 
professores - chamado de Talis, 
na sigla em inglês - realizado 
pela OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), o Brasil é seguido 
neste ranking por Estônia, com 
11% e Austrália com 9,7%. Na 
Coréia do Sul, na Malásia e na 
Romênia, o índice é zero. O le-
vantamento revela que apenas 
um em cada dez professores no 

Brasil acredita que a profissão 
é valorizada pela sociedade, o 
equivalente a 12,6% . A média 

global neste quesito é de 31% 
.(Jornal A Voz de São João - São 
João Nepomuceno/MG)

 ALMIRO AMARO ALVES residente a Rua Humaitá n° 
202, Bairro Bela Vista, convoca o seu funcionário PAULO RO-
BSON RODRIGUES ALVES, CTPS 27097, série 0157-MG - 
servente de pedreiro que abandonou o serviço há  mais de 
30 dias, a retornar ao emprego ou justificar as faltas dentro 
do prazo de 48 horas  a partir desta publicação, sob pena de 
ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos 
termos do art. 482 da CLT. 

Prata em 14 de novembro de 2014

ABANDONO DE EMPREGO

“Presidência desembolsou 6,5 milhões de reais de forma sigilosa até novembro deste ano,
número que supera o total do ano passado, revela jornal”
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ANUNCIE NO

Dilma já teme ser um dos alvos de processos civis e criminais 
nos EUA sobre corrupção na Petrobras

compensas previstas na legisla-
ção norte-americana para quem 
faz "colaboração premiada" 
para desvendar crimes econô-
micos variam de 10% a 30% do 
valor do suborno ou de superfa-
turamento. Várias companhias 
ligadas à indústria do petróleo já 
foram condenadas pela lei anti-
-corrupção nos EUA. As multas 
impostas pelas condenações 
foram pesadíssimas. A Security 
and Exchange Comission, xeri-
fe do mercado de capitais, não 
perdoa. A recordista foi a Panal-
pina (que subornou autoridades 
na Nigéria, Angola, Brasil, Rús-
sia e Cazaquistão, sendo obri-
gada a pagar a megamulta de 
US$ 81,9 milhões. Nos rigoro-
sos tribunais dos EUA, sobretu-

do os de Nova York, com a mão 
pesada da SEC, já dançaram 
várias empresas de grande por-
te, pagando multas milionárias. 
Pride International (US$ 56,1 
milhões), Royal Dutch Shell 
(US$ 48,1 milhões), Transoce-
an (US$ 20,6 milhões), Noble 
Corporation (US$ 8,1 milhões), 
Tidewater (US$ 7,5 milhões), 
GlobalSantaFe (US$ 5,8 mi-
lhões). As pesadíssimas multas 
também doem no bolso dos diri-
gentes empresariais envolvidos 
nos escândalos. Eis o grande 
risco que correm a Petrobras, 
seus diretores e conselheiros 
(de administração e fiscal), gra-
ças às várias denúncias, com 
provas, do Petrolão. Como o Tio 
Sam odeia pizza, a parada fica 
indigesta para os brasileiros. 
Não era novidade que o gover-
no dos EUA, através da NSA, 
não só espionou as falcatruas 
na Petrobras como também já 
investigava, formalmente, de-
núncias de corrupção na petro-
lífera brasileira. A novidade ruim 
para Dilma Rousseff foi que 
o Petrolão ganhou dimensão 
mundial ontem, graças a uma 
reportagem do Financial Times. 
O jornal britânico informou que 
uma ação criminal e outra civil 
apuram se "a Petrobras ou seus 
funcionários, intermediários ou 
prestadores de serviço violaram 
o Foreign Corrupt Practices Act, 
uma lei contra a corrupção que 
torna ilegal subornar funcioná-
rios estrangeiros para ganhar 
ou manter negócios". A matéria 
do Financial Times deixou Dil-
ma pt da vida porque destacou 
que "muitos dos supostos pro-
blemas ocorreram quando a 
presidente Dilma Rousseff foi 
chefe da empresa antes de to-
mar posse (como presidente da 
República) em 2011". Concreta-
mente, Dilma já sabe que, inde-
pendentemente de ser chefe de 
Estado, corre o risco de ser alvo 
de investigação e processo nos 
EUA. O FT apavorou a petralha-
da: "O Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos abriu uma 
investigação criminal sobre a 
companhia que tem recibos de 
ações negociados em Nova 
York. Enquanto a Securities and 
Exchange Comission (SEC, ór-
gão do governo norte-america-
no que regula o mercado de ca-
pitais) realiza uma investigação 
civil". (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 10 de No-
vembro de 2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
aos tribunais os processos civis 
e criminais que apuram lesões 
contra investidores norte-ame-
ricanos geradas por práticas de 
corrupção ou suborno. Não teria 
preço o vexame internacional 
de o Brasil ter sua "Presidenta" 
processada nos EUA, com alto 
risco de ser condenada a pagar 
multas milionárias. Nos States, 
o "Big Petroleum" (vulgo Petro-
lão) corre em sigilo judicial. Mo-
ralmente, o segundo mandato já 
termina sem sequer começar. E 
não adianta Dilma dar beijinho 
no ombro do Barack Obama - 
porque ele nada tem a ver com 
o rolo... Processar grandes em-
presas rende muita grana nos 
EUA, inclusive com premiações 
para juízes e promotores. As re-

 Pelo menos três magis-
trados da Corte de Nova York já 
estariam dispostos a agir com 
total rigor contra diretores e 
ex-dirigentes da Petrobras, in-
cluindo a ex-presidente do Con-
selho de Administração Dilma 
Rousseff, assim que chegarem 


