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PRATA IN FEST 2014 
Aniversario do Prata

 Na Praça XV, no dia 14 
de novembro às 23h, tivemos a 
apresentação dos cinco primeiros 
colocados e vencedores do festi-
val de música, FIMP 2014. Foram 
apresentações de altíssimo nível, 
complementadas pela dupla Mar-
rone e Filho. Às 00:00h a festa 
continuou com a apresentação de 
Mattos e Mateus e participação de 
Luiz Cláudio. No dia 15 de novem-
bro a programação começou cedo, 
às 8h com a Maratona – atividades 
físicas programadas para todas as 
idades – com grande participação 
e alegria dos pratenses e visitan-
tes de todas as idades. A partir 
das 15h, no dia 15, todos acompa-
nharam a grande final do Futebol 

Amador no Estádio Cid Pádua Vi-
lela, lotando o Estádio para assistir 
a vitória do Fluminense. Às 19h, 
foi celebrada uma Missa na Igre-
ja Nossa Senhora do Carmo, pelo 
Pároco José Eduardo Faria, onde 
todos puderam refletir intimamente 
sobre suas próprias contribuições 
para o bem estar da comunidade e 
agradecer os benefícios recebidos 
pela nossa cidade. Após a missa, 
a festa continuou na Praça XV às 
21h com a apresentação da dupla 
Renato e Cristiano, seguidos por 
Rick e Renner. A banda Cultura 
Negra estendeu a comemoração 
até às 4h da manhã, atraindo mi-
lhares de pessoas na Praça XV de 
Novembro.

STF barra aumento da alíquota do ITBI de BH 

 O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) negou o pedido de 
suspensão de liminar proposta 
pela Prefeitura de Belo Horizon-
te que majorou de 2,5 para 3% 
a alíquota do Imposto sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis - 
ITBI, que é pago pelo comprador 
do imóvel. A decisão é do ministro 
Ricardo Lewandowski tomada no 
dia 6 de novembro e divulgada no 
Diário da Justiça Eletrônico no úl-
timo dia 14. A prefeitura recorreu 
ao órgão depois que o Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas 
Gerais (TJMG) derrubou, em abril 
deste ano, o aumento do tributo 
sobre a transferência de imóveis, 
que aconteceria a partir de 1º de 
maio. A Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (Adin) foi proposta 
pelo Partido Ecológico Nacional 
(PEN). Em sua decisão, o ministro 
Lewandowski reforça a inconstitu-
cionalidade do aumento. "A referi-
da suspensão paralisa a eficácia 
da decisão contrária ao Poder Pú-
blico e que causa lesão à ordem, 
à saúde, à segurança ou à eco-
nomia públicas. Diante, portanto, 
do entendimento consolidado pelo 
Supremo Tribunal Federal e do 
caráter absolutamente estrito e 
excepcional da competência cons-
titucional da Suprema Corte para 
exercer juízo de contracautela, 
especialmente quando se trata de 
pedido de suspensão de decisão 

liminar concedida em sede de con-
trole abstrato de constitucionalida-
de estadual, não se justifica sua 
atuação no presente incidente”. 
Antes mesmo da decisão do STF 
sair, o prefeito Marcio Lacerda já 
havia enviado à Câmara Municipal 
projeto de lei idêntico ao aprovado 
no ano passado pela Casa que 
estabelece reajuste das alíquotas 
do Imposto sobre a Transmissão 
de Bens Imóveis por Ato Oneroso 
Intervivos (ITBI) e do Imposto so-
bre Serviços de Qualquer Nature-
za (ISS-QN), que passaria de 2% 
para 3% no caso de serviços na 
área da educação, e de 2% para 
5% em setores como o de enge-
nharia. Caso aprovado, a alíquota 
do ITBI também passaria de 2,5% 
a 3% do valor venal do imóvel em 
2015. Em audiência pública no 
último dia 5, o secretário-adjunto 
de Arrecadação, Omar Domingos, 
justificou que a alíquota praticada 
pelo município é menor que a de 
outras capitais do país. Ele afirmou 
ainda que aumentar a arrecadação 
é importante para que serviços 
possam ser prestados à popula-
ção. A proposição segue em tra-
mitação na Casa. O projeto ainda 
não entrou na pauta da primeira 
comissão, a de Orçamento e Fi-
nanças, mas depois de passar por 
lá, seguirá por outras duas comis-
sões antes de chegar ao plenário. 
(Fonte: Portal UAI)

“Supremo reafirmou liminar do TJMG que impede o aumento da 
alíquota do tributo sobre a transferência de imóveis de 2,5 para 3%”

ALMG reúne especialistas para 
debater o futuro do futebol

 Enquanto os torcedo-
res mineiros aguardam a final da 
Copa do Brasil entre Cruzeiro e 
Atlético, autoridades e especialis-
tas se reúnem na Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG) 
para discutir os rumos do futebol 
brasileiro. Nesta segunda-feira 
(24/11/14), o Ciclo de Debates 
Muda Futebol Brasileiro – De-
safios de uma Renovação, vai 
abordar os desafios para a trans-
formação do esporte que é uma 
paixão nacional. Em pauta, ques-
tões como formação dos atletas, 
financiamento e modernização 
dos times. O ciclo de debates tem 
por objetivo discutir estratégias e 
ações para a modernização e o 
desenvolvimento das estruturas 
do futebol no País. O evento pre-
tende tratar dos desafios e pos-
síveis soluções para um futuro 
melhor do futebol brasileiro e para 
aqueles que a ele se dedicam; dis-
cutir sua renovação do ponto de 
vista estrutural, conceitual, filosó-
fico e de gestão; refletir acerca de 
uma articulação das políticas edu-

cacionais e de saúde com os pro-
cessos de formação dos atletas; 
e discutir as estruturas de finan-
ciamento do futebol no País, con-
siderando o papel das entidades 
privadas e do poder público como 
definidor de políticas de incentivo 
a esse esporte. O evento vai con-
tar com palestrantes especialistas 
no tema e com representantes do 
poder público e da sociedade ci-
vil. Além disso, está prevista uma 
fase de debates, momento em que 
os participantes poderão fazer 
suas considerações e tirar dúvi-
das a respeito do assunto. O chefe 
do Departamento de Ciências da 
Vida da Universidade Brunel Lon-
dres, Mark Williams, faz a palestra 
magna de abertura do evento, às 
9 horas. PhD em ciências do mo-
vimento e psicologia experimental 
pela Universidade de Liverpool, 
Williams também foi chefe do De-
partamento de Ciências do Des-
porto da Universidade de Sydney 
e pesquisador financiado pela 
Fifa, pela Uefa e pela Associação 
Inglesa de Futebol.

“Ciclo de Debates Muda Futebol vai analisar estratégias e 
ações para modernizar estruturas do esporte”.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CAMPANHA DE VACINAÇÃO SA-
RAMPO E POLIOMIELITE - A Pre-
feitura do Prata e a Secretaria de 
Saúde informam toda a população 
que estão promovendo a campanha 
de vacinação do sarampo para crian-
ças de 1 a 5 anos e da poliomielite 
para crianças de 6 meses a 5 anos. 
A campanha se estende até o dia 28 
de novembro, das 7h30 às 17h, em 
todas as Unidades Básicas de Saú-
de. É necessário levar o cartão de 
vacina. Não deixe para a última hora!
FUTEBOL CONTRA A FOME - O 
Prefeito da cidade do Prata Dr. Anu-
ar Arantes Amui e o Presidente da 
Associação Atlética Pratense, Edmar 
Lopes Pires, convidam toda a popu-
lação para assistir o Futebol Contra a 
Fome, entre as equipes da Seleção 
Mineira e Seleção Paulista, neste sá-
bado, dia 22 de novembro, às 10:00 
horas, no Estádio Cid Pádua Vilela. 
Entrada: 1 kg de alimento não pere-
cível. Vamos participar!
FESTA DE NOSSA SENHORA DA 
MEDALHA MILAGROSA - A Pa-
róquia de S. José Operário na pes-
soa de Pe. Ernani (Pároco) e das 
festeiras Maria Aparecida, Helenice, 
Zurreinia, Ana Paula, Juliana, Maria 
Correia e Divina Lúcia) convidam a 
todos para celebrar as festividades 
louvando a Deus que nos deu Maria 
Santíssima como "Tesoureira da gra-
ça" como nos ensina S. Bernardo. 
Entre os dias 18 e 26 de novembro 
rezaremos a Novena Solene com a 
Santíssima Eucaristia que será pre-
sidida por vários sacerdotes sempre 
às 19h. Destacamos a data do dia 
23/11 que teremos a Missa em ritmo 
sertanejo às 9h. Em seguida a carre-
ata pelas ruas de nossa cidade ter-
minando no Parque de Exposições 
"Virgílio Galassi" onde teremos o Al-
moço de Confraternização. É muito 
importante a sua presença em nos-
sa festa. Sua colaboração auxiliará 
nas obras de nossa Igreja Matriz, de 
maneira particular neste momento 
em que iniciaremos a construção do 
novo salão paroquial para atender 
as necessidades de nossa paróquia. 
(Seminarista Lucas)
SINTO-ME EXTREMAMENTE TRIS-
TE PELA MORTE DO JOVEM ALEX 
- Músico e trabalhador. Não éramos 
amigos, mas o conhecia o bastante 
tempo, da batucada da pratense, das 
viagens com o time, das festas, da 
banda, do convívio com amigos em 
comum e do dia a dia na cidade, e 
posso afirmar que era uma pessoa 
do bem. Morreu por motivos fúteis, 
pela falta de amor ao próximo e per-
da de valores básicos da sociedade, 
foi cruelmente morto pelas mãos de 
um desequilibrado. Um fato trágico e 
que não era da vontade de ninguém. 
Não estava de serviço, não sei so-
bre as circunstâncias do fato, mas 
nada justifica tamanha brutalidade e 
falta de compaixão. Fui até o velório 
prestar minhas mais singelas con-
dolências à família. Falo aqui, como 
cidadão, como pessoa humana e 
usuário comum dessa rede social, 
não representando a opinião da ins-
tituição em que trabalho, somente as 
minhas convicções. Como sempre, 
após as tragédias, aparecem alguns 
oportunistas para polemizar e apon-
tar um ou vários culpados. E como, 
também, já é de praxe, a culpa de 
todas as mazelas do mundo recaem 
sobre a Polícia Militar. Gostaria de 
salientar que foi solicitado reforço de 
fora, nos sendo disponibilizado efe-
tivo de Ituiutaba, na sexta feira e de 
Uberlândia, no Sábado, para reforçar 
o policiamento já existente na cidade 

e proporcionar uma maior segurança 
para a população. Todos os milita-
res da fração de Prata, trabalharam 
uma escala extra durante o even-
to, ou seja, além de cumprirem sua 
jornada normal, ainda trabalharam 
um serviço a mais, para que vocês 
pudessem se divertir com maior se-
gurança e tranquilidade. Ocorreram 
falhas??? Ocorreram. O evento em 
si, nos dois dias, foi relativamente 
tranquilo, sem incidentes de maior 
gravidade, a não ser o lamentável 
fato da morte de Alex. Sempre nos 
posicionamos contra a realização de 
eventos dessa magnitude em praça 
pública, onde o acesso é facilitado e 
sem fiscalização. O ideal seria que 
o Carnaval e shows com artistas 
famosos ocorressem no parque de 
exposições, ou que o entorno fosse 
fechado, com poucos acessos, e 
fiscalização (busca pessoal) em to-
dos os participantes, para evitar que 
entrem com armas na área da fes-
ta, deveria ser proibida a entrada de 
garrafas de vidro, porém, da forma 
que é realizado impossibilita essa 
verificação individual. Além do que, 
sempre a população reclama de ser 
submetida a revista pessoal. O autor 
foi preso, a vítima foi socorrida por 
uma viatura policial, pois já não havia 
mais ambulância no evento. Isso não 
trás de volta a vida do jovem e não 
minimiza a dor da família. Estão di-
zendo que o Prata não tem seguran-
ça. Que a cidade cresceu e tem mui-
tas pessoas de fora. Que o número 
de policiais é insuficiente. Então 
cobrem atitudes e posicionamentos 
dos políticos que lhes representam. 
Cobrem resultados dos legisladores 
e dos governantes que vocês (nós) 
escolheram. Atribuir culpa apontar 
responsáveis, não vai resolver nada. 
Arriscamos-nos diariamente para 
proteger a vida e o patrimônio de 
vocês. Perdoem-nos se não somos 
perfeitos ou se falhamos. “Não fa-
zemos milagres.” (Sargento Marcelo 
Fagundes)
NOITE DA SERESTA SERÁ NO DIA 
19 DE DEZEMBRO DE 2014 – Con-
forme anunciado na edição anterior, 
as festividades da Noite da Seresta, 
será no dia 19/12/14 no Clube do 
Jatobá, começa às 21h30min, com 
várias apresentações, presença 
confirmada na Jovem Guarda, musi-
cas que marcaram uma geração, re-
lembrando os anos dourados. É uma 
oportunidade única para os jovens 
de o passado curtir e descontraírem 
com os amigos os bons tempos que 
não voltam mais. Contamos com a 
sua presença e de seus familiares. 
(José Cleanto – Acadêmico)
CRIANÇA PRECISA BRINCAR - 
Será que a criança está brincando 
apenas quando pega um carrinho 
ou quando inventa histórias com 
uma boneca? Essas são, sim, for-
mas de brincar, mas existem outras 
bem mais simples e que passam por 
nós quase despercebidas no dia-a-
-dia. Ao mudar objetos de lugar, es-
fregar a mão na mesa, brincar com 
bichos ou jogar uma caneta para o 
ar, a criança, além de brincar, está 
conhecendo o mundo ao seu redor 
por meio de seus sentidos.  Muitas 
vezes, comportamentos como esses 
são repreendidos e condenados por 
serem consideradas “traquinagens”. 
Entretanto esses momentos contri-
buem para a formação da criança 
tanto ou mais que brincadeiras com 
brinquedos industrializados. O im-
portante é que pais e educadores 
deem liberdade às crianças para 
que elas possam se expressar e 
vivenciar novas experiências. Por 
outro lado, a criança também deve 
perceber que limites existem e são 

necessários.  Apesar do brincar ser 
um comportamento espontâneo da 
criança, o adulto deve criar situa-
ções que estimulem a brincadeira. 
Artigo 31 da Convenção dos Direitos 
da Criança da ONU: "Toda criança 
tem o direito ao descanso e ao lazer, 
e a participar de atividades de jogo e 
recreação, apropriadas à sua idade, 
e a participar livremente da vida cul-
tural e das artes'‘. (Conselho Tutelar)
OCORRENCIA POLICIAL – Explo-
são do Banco do Brasil em Irai de 
Minas nesta madrugada. Um GM/
Astra roubado em Uberlândia em 
Outubro foi abandonado próximo ao 
local. (Tenente Maurício)
HOMICÍDIO NA FESTA DE ANI-
VERSÁRIO DA CIDADE – Acon-
teceu na última noite da festa, 
aproximadamente mais de seis mil 
pessoas. Após o show da dupla 
Rick e Rener, por volta das 05h 
houve uma ocorrência de homicí-
dio tentado, sendo que um cidadão 
esfaqueou outra no peito com um 
canivete e ainda lesionou outro na 
perna. Os envolvidos estavam no 
meio do público. Ainda foi furtada 
uma moto OIV-8151, no entanto não 
confere no sistema e não há docu-
mentos. A moto foi estacionada na 
rua enquanto o vitima participava da 
festa da cidade. (Tenente Maurício)
POLÍCIA MILITAR PRENDE SUS-
PEITO EM EXPLOSÃO CAIXA 
ELETRONICO EM DORES DO 
INDAIÁ – A ocorrência foi na ma-
drugada desta segunda-feira, na 
CEF. Logo após o fato um suspeito 
foi preso e um veículo utilizado foi 
apreendido. (Tenente Maurício)
CUIDADO NO SINALEIRO – Uma 
senhora comprou uma garrafa de 

água em um sinal de transito, após 
beber a água começou a sentir mal 
e só lembra-se de ter acordado 
em uma lanchonete do Bob’s, sem 
o carro. O golpe consiste, após a 
pessoa comprar a água, uma moto 
segue o comprador para “socorrer” 
a vitima, rouba o veículo, cartões, 
etc. Após analisar a água contaram 
que continha um anestésico de uso 
veterinário. O conselho é não com-
prar nada de bandidos em sinais de 
engarrafamentos. E mais uma nova 
modalidade de golpe, fique atento.
CAMBURÃO VOADOR PARA O 
OVERBOOKING - Do médico Hum-
berto de Luna Freire Filho, uma 
sugestão irônica para o tráfego de 
presos da Lava Jato: "O jatinho da 
Polícia Federal (PF) não está dan-
do vencimento no recolhimento de 
tantos bandidos Brasil afora. Está 
ocorrendo um "over book" diário. 
Sugiro que se faça imediatamente 
a aquisição de um Airbus A 380". 
Será que o irônico cirurgião está 
sugerindo que, em breve, o avião 
presidencial pode virar um cambu-
rão-voador...
ADVERTÊNCIA - O delegado da 
Polícia Federal Igor de Paula acre-
dita que a Operação Lava-Jato po-
derá se estender a outras áreas do 
governo. O policial ressalvou que as 
empreiteiras envolvidas na opera-
ção de ontem são apenas parte de 
um grupo de empreiteiras que pres-
tam serviços ao governo federal, 
além da Petrobras. Os grupos in-
vestigados na Operação Lava-Jato 
registraram operações financeiras 
superiores a R$ 10 bilhões - segun-
do dados do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras, o COAF. 

VENDO 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 6.600, 1 ROÇADEIRA AVA-
RÉ N°2: Tratar (34) 9974-7205
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.

CLASSIFICADOS

Propina na Petrobras continuou após 
saída de Paulo Roberto, aponta PF

 A Polícia Federal en-
controu indícios de que os paga-
mentos de propina revelados pela 
Operação Lava Jato continuam 
sendo feitos na Petrobras. Rela-
tório da última etapa da investi-
gação diz que o esquema “apre-
senta continuidade mesmo após a 
demissão do então diretor Paulo 
Roberto Costa” e “assola o país 
de Norte a Sul até os dias atuais”. 
A PF vai apurar pagamentos fei-
tos pelas empreiteiras ao doleiro 
Alberto Youssef já em 2014 para 
encontrar obras em que pode ter 
havido propina. Ao ouvir depoi-
mentos de Paulo Roberto e Yous-
sef, os policiais concluíram que 
o esquema “vai muito além das 
obras contratadas pela Petrobras” 

e atinge outras áreas do governo. 
“Essas empresas tinham interes-
se em outros ministérios capitane-
ados por partidos. Se você cria um 
problema de um lado, pode criar 
um problema do outro. Então, no 
meu tempo lá, eu não lembro de 
ter nenhuma empresa deixado de 
pagar”, declarou Paulo Roberto. 
As empresas investigadas por 
participar do esquema doaram di-
nheiro para 12 dos 32 deputados 
da CPI que apura irregularidades 
na Petrobras na campanha deste 
ano. Contribuíram ainda com ou-
tros sete líderes partidários, da 
base aliada e da oposição, que 
também participam de reuniões 
da comissão. As doações somam 
R$ 3,9 milhões. (Fonte: Site UOL)
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Repercussão internacional do 
Petrolão arrasa com imagem de Dilma 

e vai travar investimentos no Brasil
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 A base governista, pres-
tes a ruir e trair, está alarmada e 
quase desarmada. A tensão pode 
fazer mal à saúde dos poderosos: 
Lula da Silva e Dilma Rousseff. O 
cagaço nervoso tem fundamento. 
Se o Ministério Público Federal, 
com a colaboração da Receita e 
da Polícia Federal, sob ordens de 
membros da recém criada "Asso-
ciação de Juízes Anticorrupção", 
mergulhar fundo na área de Sane-
amento, Desenvolvimento Urba-
no e FAS da CAIXA, o rombo da 
Petrobras irá parecer folguedo de 
criança. Se houver uma devassa 
em contratos da Eletrobras e ou-
tras empresas estatais de econo-
mia mista, o mesmo modelo de ne-
gociatas do Petrolão, com propinas 
a partir de contratos superfatura-
dos, pode se repetir. O agravante 
é que as empreiteiras seriam as 
mesmas enroladas na Operação 
Lava Jato. Os corruptos envolvi-
dos estão no poder, a maioria com 
direito a foro privilegiado para jul-
gamento pelo Supremo Tribunal 
Federal. Oficiosamente, se fala em 
32 parlamentares indiciáveis pela 
deduragem de Paulo Roberto Cos-
ta e Alberto Youssef. Mas o núme-
ro pode passar de 70... Nesta terça 
feira, o desgoverno Dilma Rousseff 
foi alvo, mais uma vez, de um ve-
xame midiático internacional. Deu 
no New York Times: "Estrela do-
Brasil, Petrobras está de mais ata-
das por escândalo e estagnação". 
O jornal norte-americano ressaltou 
que o Petrolão seria o maior caso 
de corrupção em um país demo-
crático na história do mundo mo-
derno. Eis uma barbaridade para 
o esquema PT-PMDB comemorar 
com orgulho, pelo desfeito inigua-
lável... O escândalo paralisa o Bra-

sil. Investidores forem daqui como 
o Diabo da cruz. A situação de Dil-
ma é insustentável. Não tem moral 
para continuar governando. Que 
dirá tomar posse em janeiro para 
o segundo mandato. No entanto, 
no País da impunidade, isto deve 
acontecer, para vergonha mun-
dial... Os números da vergonha 
são ainda imprecisos. O presiden-
te do Tribunal de Contas da União 
(TCU), ministro Augusto Nardes, 
que considera o Petrolão "o maior 
escândalo da história do TCU, es-
tima que os desvios podem chegar 
a R$ 3 bilhões. O valor só se re-
fere aos contratos das obras das 
refinarias Abreu e Lima, Presidente 
Getúlio Vargas e Duque de Caxias 
(RJ), do Complexo Petroquími-
co do Rio de Janeiro (Comperj), 
e ainda a compra da unidade de 
Pasadena no Texas (EUA). Oficial-
mente, os orgãos de investigação 
da Lava Jato não têm estimativa 
clara do total de valores desviados 
no sobrepreço em vários contratos 
firmados com a Petrobras. O valor 
final cobrado a mais e distribuído 
como propina ficará a cargo de um 
contabilista da 13a Vara Federal de 
Curitiba, onde tramitam até agora 
12 ações penais decorrentes da 
Lava-Jato. Quando isso ocorrer, 
apenas a parcela apurada como 
fraudes em licitações públicas terá 
chance de voltar aos cofres da Pe-
trobras. Já o dinheiro recuperado 
proveniente de corrupção deverá 
ser encaminhado ao Fundo Peni-
tenciário da União. Quando isto 
ocorrer - se realmente acontecer 
-, daqui a no mínimo uns 10 anos, 
que Brasil restará para os brasilei-
ros honestos? (Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 19 de 
Novembro de 2014).

SINDICATO RURAL DE PRATA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Sindicato Rural de Prata, no exercício 
de suas funções estatutárias, CONVOCA aos senhores mem-
bros do quadro de associados e membros do conselho fiscal 
desta Entidade para comparecerem à Assembléia Geral Ordi-
nária, que será realizada, em primeira convocação, às 13:00 
(treze) horas, do dia 24 (vinte e quatro) de novembro de 2014, 
na sede do Sindicato Rural de Prata, ( Praça Getulio Vargas, 
365, Centro, Prata-MG), para seguinte ordem do dia:  a) Apro-
vação da Proposta de Suplementação Orçamentária de 2014; 
b) Aprovação da Proposta Orçamentaria do ano de 2015; c) 
Assuntos Gerais. Caso não compareça o número estatutário 
em primeira convocação, a Assembléia será realizada às 13:30 
(treze e trinta) horas do mesmo dia, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, conforme disposto em 
nosso Estatuto, Prata, 12 de novembro de 2014. FABRÍCIO 
FRANCO VILELA – Presidente. 
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PARA 8.209 LIGAÇOES DE ÁGUA
ATENDENDO A 26.313 PESSOAS

COR TURBIDEZ PH CLORO FLÚOR
2,50 0,43 7,11 1,04 0,71
(uH) (uT) (mg/l) (mg/l)

COR TURBIDEZ PH CLORO FLÚOR
Máximo 15,0 Máximo 5,0 6,0 à 9,5 0,2 à 2,0 Máximo 1,5

(uH) (uT) (mg/l) (mg/l)

89.676

Só um trabalho de qualidade garante um resultado de 
qualidade.

Com isto estamos distribuindo uma água de ótima 
qualidade, proporcionando saúde e melhores 

condições de vida à população de Prata.

NO DIA: 13/11/2014
DISTRIBUÍMOS: 4.496.000

LITROS DE ÁGUA TRATADA

COM O SEGUINTE PADRÃO DE QUALIDADE:

Parâmetros da Port. 2914 do  Ministério da Saúde

ATINGINDO 99,09% DA CIDADE DE PRATA

TOTAL EM METROS DE REDE DE ÁGUA EM PRATA

OPERADORES DO DIA:
VALDEMAR ALVES LIMA

OTACILIO DA SILVA FILHO

Posto de gasolina no DF motivou operação
 Localizado no setor ho-
teleiro sul de Brasília, a cerca de 
3 km do início da Esplanada dos 
Ministérios, seus 85 funcionários, 
em turnos, cuidam da lanchonete, 
da pastelaria, da loja de conveni-
ência e das 16 bombas de abaste-
cimento –que atendem entre 3.000 
e 3.500 veículos por dia, segundo 
os dados fornecidos pela gerên-
cia. Há também no posto –e aqui 
o cenário começa a se complicar– 
uma casa de câmbio de valores, 
fechada desde a manhã de 17 de 
março deste ano, quando a Polí-
cia Federal cumpriu ali um dos 81 
mandados de busca e apreensão 
daquele dia. Era o início da Opera-
ção Lava Jato, que investiga uma 
série de fraudes em licitações e 
corrupção de servidores públicos 
na Petrobras. Conforme atestam 
documentos do inquérito da PF, a 
investigação ganhou esse nome 
em referência ao Posto da Torre. 
Por ironia, lá existe uma lavanderia 
de roupas, mas nem sinal de um 
lava-jato para carros. "Aqui funcio-
na há 50 anos, nunca houve lava-
-jato", diz o gerente Rogério Frony. 
Em "Breaking Bad", seriado da TV 
norte-americana de enorme suces-
so, um professor envolvido com a 
produção de droga sintética decide 
comprar um lava-jato para dar apa-
rência de legalidade ao dinheiro 
proveniente do crime. No seriado, 
o negócio é descoberto e ele aca-
ba em maus lençóis. Na vida real 
não foi diferente. O dono do Posto 
da Torre, Carlos Habib Chater, 45, 
foi preso em março e até a última 

sexta permanecia encarcerado na 
penitenciária de São José dos Pi-
nhais, no Paraná. Há cerca de 20 
anos Chater tem problemas com 
a lei. Antes da Lava Jato, ele foi 
indiciado pela PF e denunciado 
pelo Ministério Público junto com 
seu pai, Habbib Salim El Chater, 
nascido em 1935 na localidade de 
Karm Asfour, no Líbano, por "ope-
rar casa de câmbio sem a devida 
autorização" do Banco Central. Em 
2008, o nome de Chater voltou a 
aparecer em uma investigação da 
PF que averiguava participação do 
deputado federal José Janene (PP-
-PR), morto em 2010. Ao longo de 
meses, desde 2013, ele teve seus 
telefones interceptados pela PF. 
Nas conversas, segundo a polí-
cia, surgiram indícios de que Cha-
ter operava remessas de dinheiro 
para o exterior por meio do chama-
do "dólar-cabo", uma modalidade 
clandestina e ilegal. "Se precisar 
de uma conta para colocar reais, 
e depois transferir para outro lugar, 
eu te arrumo", diz Chater numa das 
gravações. Ele atuava em conexão 
com outro doleiro, Alberto Youssef. 
Segundo a PF, o Coaf (unidade de 
inteligência financeira do governo 
federal) detectou movimentações 
financeiras de R$ 124 milhões "em 
operações financeiras suspeitas" 
do grupo de Carlos Chater. Em 
depoimento à Justiça Federal, o 
gerente geral do posto de gasolina, 
Ediel Viana da Silva, afirmou que 
no local havia entregas de dinheiro 
em espécie para políticos de Brasí-
lia. (Fonte: Site UOL)

“À primeira vista parece um posto de gasolina como milhares de outros no país”. 
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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

Eduardo Cunha Presidente? Dilma está frozen...

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

 Por que o espertíssimo parla-
mentar peemedebista Eduardo Cunha 
investiu pesado em sua reeleição para 
lutar pela Presidência da Câmara dos 
Deputados? Porque ele sabe que este 
é o atalho mais seguro para chegar à 
Presidência da República, em uma 
excelente hipótese, ou para exercer 
hegemonia política sobre sua inimiga 
pessoal Dilma Rousseff, em uma outra 
visão pragmaticamente concreta e mui-
to possível de se tornar real, em curto 
prazo. Eduardo Cunha aposta aberta-
mente que é inviável a governabilidade 
de Dilma Rousseff no segundo manda-
to. Intimamente, avalia que é muito alto 
o risco de impeachment da Presidenta, 
por variados motivos, agravados pela 
incompetência em solucionar a crise 
econômica agendada para se agravar 
em 2015. Dilma pode cair pelos escân-
dalos do Petrolão - que podem arrasar 
a Petrobras? Dilma pode ser impedida 
por crime de responsabilidade contra a 
Lei de Responsabilidade Fiscal? Ou ela 
pode ser engolida pelo próprio PT de 
cujos corruptos ela tenta se desvincu-
lar? O negócio anda tão horrível para 
o lado da Dilma que ela deveria trocar 
seu marketeiro baiano por um bom pai 
de santo de lá da boa terra... Eduardo 
Cunha já é saudado como salvador da 
pátria na guerra contra o PT. Sexta-
-feira, no Aeroporto de Congonhas, em 
São Paulo, o poderoso líder do PMDB 
foi festejado como herói pelos passa-
geiros. Cunha recebeu apoios popula-
res para continuar sua guerra contra os 
petistas pela conquista da presidência 
da Câmara dos Deputados. Do jeito 
que o avião desanda, Dilma acaba-
rá obrigada a pedir um autógrafo ao 
popstar Eduardo Cunha... Eleito, em fe-

vereiro, para o posto que deseja, Edu-
ardo Cunha se transforma no terceiro 
na linha de substituição presidencial 
em caso de emergência, ausência do 
País ou vacância do cargo. Imagina 
se algo de errado também acontecer 
com o amigo dele, o justo e perfeito 
maçom inglês Michel Temer - que é o 
substituto eventual da Dilma? Eduardo 
Cunha está na boca do gol, torcendo 
pelo massacre alemão... Ninguém no 
PMDB aposta que a velha guerrilheira 
Dilma consiga suportar tanta pressão 
interna e externa que vai acuá-la (com 
chances de evacuá-la) do poder. Os 
políticos profissionais da republiqueta 
de Bruzundanga, sob corrupto regime 
capimunista, estão à beira de um ata-
que de caganeira com os novos episó-
dios da Operação Lava Jato. O roteiro 
do filme de terror já indica que, depois 
da "colaboração premiada", seguida 
dos acordos de leniência firmados com 
as empreiteiras, os alvos serão os po-
líticos - uns 40 ou mais ladrões que se 
beneficiaram de esquemas de corrup-
ção apenas na Petrobras. Imagina se o 
supremo ministro Teori Zavascki resol-
ver divulgar o nome deles antes do fim 
do ano? Já pensou se a informal AJA 
(Associação dos Juízes Anticorrup-
ção) conseguir avançar muito além do 
Mensalão e da Lava Jato, fisgando até 
molusco blindado em aquário de barril 
de cachaça ou de petróleo? Voltemos 
ao problemão da Dilma. Seus aspones 
podem repetir o mantra de que ela está 
blindada porque tem a poderosa vari-
nha mágica que assina o Diário Oficial 
e porque foi reeleita pela "vontade po-
pular" (manifesta no sistema eletrônico 
de votação tão auditável quanto o do 
Cassino do Al Capone). Não adianta... 
Dilma foi a "presidente" do Conselho 
de Administração da Petrobras quando 
grandes roubos do Petrolão acontece-
ram. Se de nada sabia, foi "incompe-
tenta". Se de algo desconfiou, mas não 
deu ordem para apurar ou anular (como 
a compra superfaturada da refinaria te-
xana de Pasadena), Dilma pecou por 
responsabilidade. Nos Estados Unidos, 
já tem juiz querendo comer o fígado 
dela. Imagine o vexame institucional 
para o Brasil de ter a primeira mulher 
a ocupar nossa Presidência da Repú-
blica sendo processada, civil ou crimi-

nalmente, pelos desmandos na Petro-
bras contra investidores e contra as 
leis anti-corrupção norte-americanas. 
O caso Pasadena é um Passadilma. E 
se a turma do Tio Sam resolver mexer 
em outros contratos menos votados, 
como o da Gemini, sobre o qual Dil-
ma foi oficialmente alertada em vários 
documentos enviados, com protocolo, 
ao Palácio do Planalto e à Petrobras, 
a coisa pode ficar ainda mais preta que 
ouro negro. Concretamente, contra 
Dilma, os tribunais norte-americanos 
podem usar argumentos comprovados 
pelo economista Fabio Fuzetti, gestor 
do fundo Antares Capital e conselheiro 
da ANA (Associação Nacional de Pro-
teção dos Acionistas Minoritários), em 
recente entrevista à Folha de S. Paulo: 
" A credibilidade da Petrobras já estava 
arranhada havia muito tempo. A defa-
sagem dos preços dos combustíveis 
queimou mais de R$ 130 bilhões da 
empresa desde 2002. É mais do que 
a capitalização da empresa em 2010. 
Fizemos contas que mostram que os 
atrasos e os aumentos de custo nas 
obras das refinarias tiveram um perda 
adicional entre R$ 40 bilhões e R$ 48 
bilhões. Todos esses números foram 
apresentados ao conselho da Petro-
bras e à CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários)". O filme de Dilma está 
queimado lá fora. Ontem, deu no New 
York Times: "A possibilidade de que as 
denúncias de corrupção na Petrobras 
sejam a faísca inicial para desenca-
dear um incêndio maior no Brasil não 
pode ser descartada". O mais famoso 
jornal dos EUA destacou que "os pro-
blemas na Petrobras, com denúncias 
de corrupção e prisão de executivos da 
companhia e de empreiteiras prestado-
ras de serviços, levantam preocupação 
mais ampla nos investidores estrangei-
ros, que detêm boa parte das ações e 
bônus da petroleira brasileira". A fragili-
dade mais urgente contra Dilma nem é 
a avalanche de corrupção e incompe-
tência gerencial na Petrobras, mas sim 
sua incapacidade de indicar soluções 
para a crise econômica no Brasil. O ris-
co de tudo piorar é tão evidente que até 
Judas está recusando as sondagens 
dela para assumir o Ministério da Fa-
zenda. A missão indigesta pode sobrar 
para algum burocrata sem força política 

ou prestígio diante da banqueiragem 
transnacional. O poderoso Lula insiste 
que Dilma bote Henrique Meirelles no 
(en)cargo. Além de não querer dormir 
com o inimigo pessoal, e tentar se des-
vencilhar de seu Chefão-Criador Dilma 
quer dar as cartas na economia - na 
ilusão de que tem capacidade para tal. 
A pobre Dilma nem pode apelar para o 
Grande Arquiteto do Universo, porque 
o mestre maçom Temer já faz isto antes 
dela, naquelas reuniões secretas em 
que a turma do ritual de emulação faz 
um intervalo para saudar a Rainha da 
Inglaterra com uma talagada do melhor 
whisky escocês (não importa se an-
tigo e aceito). Até o Temer teria muito 
a temer, porque já tem gente poderosa 
falando mal dele. Certamente é intriga 
com os gastos da bela Marcela com 
cartão de crédito nas viagens - assunto 
até de futricas, nas altas madrugadas, 
entre as maravilhosas meninas do Jô 
Soares... Dilma está frozen... Se cantar 
"Let it go", Michel Temer não vai que-
rer ir com ela. Mas Eduardo Cunha vai 
amar a cantada... E, se o economista, 
radialista e evangélico virar mesmo pre-
sidente da Câmara, assume o Palácio 
do Planalto numa boa, mesmo sem ter 
sido eleito para isto... "Afinal de contas, 
o povo mereeeeeeeeeeeece respei-
to" - bordão que ele usa no rádio... A 
turma da piscina do Golden Green está 
na torcida pelo sucesso dele... O baixo 
clero do Congresso nacional, também... 
E os inimigos rezam para o Jim Jones 
do PMDB se ferrar... E a Dilma, numa 
frozen, lá no G-20, em Brisbane, na 
Austrália, conseguiu trocar umas bre-
ves palavrinhas com o Barack Obama. 
Mas a Presidenta preferiu não falar do 
rumo que dará à economia brasileira... 
Na prática, ela foi coerente com o dis-
curso do partido que psicologicamente 
rejeita... Comprovou que não sabe de 
nada mesmo, nada falou de relevante e 
pt saudações... O fato concreto é que a 
frozen Dilma terá de fazer como a prin-
cesa Elsa do desenho animado: terá de 
deixar as fileiras da tempestade, sair de 
seu reino de isolamento e romper com 
o passado... Como vai fazer isto nem 
ela sabe... Aliás, não sabe de nada 
mesmo... (Por Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 16 de Novembro de 
2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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Briga com Lula, crise econômica, e pressões na Petrobras e 
Eletrobras afetam Dilma em fim de desgoverno

pague dividendos aos acionis-
tas. As reservas para esta finali-
dade estão no fim. Em números 
de setembro, há apenas R$ 300 
milhões disponíveis. No final de 
2011, o reservado era de R$ 16 
milhões. A grana virou pó com 
os sucessivos prejuízos e com 
os valores pagos aos investido-
res. A Eletrobras, que sempre foi 
rentável, teve prejuízo de R$ 2,7 
bilhões no terceiro trimestre. Eis 
o preço pago dois anos depois 
da desastrosa Medida Provisória 
579 - antecipando a renovação 
das concessões de energia, com 
a redução de tarifa que agora 
já não vale mais nada, corroída 
pela inflação, imposta pelo go-
verno em assembleia geral da 
companhia. Na Petrobras, o Pe-
trolão provoca uma crise clara 
entre Dilma e Lula. A Presidenta 
age para se descolar dos escân-
dalos. A tática defensiva dela, no 
entanto, acabe sendo ofensiva 
contra o Presidentro e seus alia-
dos. Na segunda feira, a diretoria 
da Petrobras, após espetaculosa 
entrevista coletiva para acalmar 
o nervoso mercado, preferiu não 
confirmar a notícia, vazada pelo 
colunista Alcelmo Góis, de O 
Globo, de que o Conselho de Ad-
ministração da Petrobras tinha 
decidido, na sexta-feira passada, 
encaminhar pedido de abertura 
de ação civil contra 15 funcioná-
rios. No meio deles estaria José 
Sérgio Gabrielli, ex-presidente 
da estatal, e Nestor Cerveró, o 
ex-diretor da área Internacional, 
além de dois executivos estran-
geiros, culpando-os pela desas-
trosa compra, em 2006, da refi-
naria de Pasadena, no Texas. O 
péssimo negócio, com ares de 
negociata, foi responsável por 
um prejuízo de US$ 792,3 mi-
lhões à Petrobras.
 Gabrielli é homem de 
confiança de Luiz Inácio Lula da 
Silva. Sempre fez parte da turma 
de José Eduardo Dutra - turma 
que comanda a Petrobras desde 
2003. A tática de contrainforma-
ção do Palácio do Planalto, dei-
xando vazar a notícia negativa 
contra Gabrielli, pode se trans-
formar em um golaço contra. 
Como se conseguirá o milagre 
de tirar fora a responsabilidade 
pessoal de Dilma Rousseff sobre 
a decisão do rombo de Pasade-
na? Dilma era "presidente" do 
Conselho de Administração da 
Petrobras quando a operação foi 
aprovada... O grupo de Lula, na 
hora de um provável rompimen-
to de relações, é bem capaz de 
recordar tal fato aos mais conve-
nientemente esquecidos... Além 
de arranhar a imagem interna-
cional da Petrobras, e desgastar 
ainda mais o desgoverno, o Pe-
trolão começa a custar caro à es-
tatal. A presidente da Petrobras, 
Maria das Graças Foster, foi for-

çada a informar que vão custar 
cerca de R$ 19 milhões apenas 
a contratação de duas "consulto-
rias independentes" para auditar 
a empresa diante das denúncias 
da Lava Jato. O escritório bra-
sileiro de investigação Trench, 
Rossi e Watanabe Advogados le-
vará R$ 6 milhões. O norte-ame-
ricano Gibson, Dunn & Crutcher 
LLP ebolsará US$ 5 milhões 
(cabalísticos R$ 13 milhões na 
cotação atual). Os contratos são 
de um ano. Claramente, o pla-
no do governo é fazer uma fa-
xina de fachada no escândalo. 
A intenção imediata é conter os 
efeitos do megaescândalo para 
não agravar uma crise institucio-
nal que pode sair do controle. A 
tática urgente é ganhar tempo, 
e apostar que o fim do ano, com 
recesso do Legislativo e do Judi-
ciário, tende a acalmar as coisas 
até a posse da Presidenta reelei-
ta, em 1 de Janeiro. O negócio 
é cozinhar a crise até fevereiro, 
quando o novo congresso assu-
me. Até lá, na prática, o governo 
quer afastar qualquer risco de 
impeachment ou de qualquer 
outro tipo de golpe... Dilma ven-
ceu a reeleição mas já era. No 
primeiro mandato, robotizada por 
Lula e por quem manda nele fora 
do Brasil, Dilma não governou. 
No segundo mandato, ensaiando 
uma rebelião contra seu criador, 
na ilusória tentativa de se tornar 
"independente", Dilma tende a fi-
car mais refém ainda do PMDB 
e da base aliada, ainda mais se 
seu inimigo Eduardo Cunha con-
quistar a Presidência da Câmara 
dos Deputados. Dilma está na 
merda. Se correr, Lula pega. Se 
ficar, o Petrolão come e o PMDB 
se delicia com a sobremesa. O 
maçom inglês Michel Temer está 
pronto para assumir a Presidên-
cia da República, caso a Dilma 
seja engolida pelas crises po-
lítica e econômica. A belíssima 
cunhada Marcela já pode com-
prar seu vestidinho para brilhar 
como primeira-dama. O ocaso 
da estrela nazicomunopetralha 
nunca foi tão previsível... 2015 
será infernal. Dilma tentará so-
breviver... Será que o PT e o 
PMDB vão deixar? Devagarinho, 
o povo já está na rua protestan-
do, mesmo contra a vergonhosa 
e criminosa autocensura da mí-
dia amestrada e abestada. Dilma 
é a Presidenta Porcina. A que é 
sem nunca ter sido Presidente. 
Seja pela deturpação ortográfica 
de gênero, no termo feminilizado 
pela marketagem, ou pela triste 
realidade política que transforma 
o titular do Palácio do Planalto 
em um imperial refém de forças 
nada ocultas que transformam o 
Presidente (ou Presidenta) em 
mera marionete. (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 18 
de Novembro de 2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
Tência" de governança e muita 
corrupção. Investigada e quase 
processada nos EUA, a endivida-
da Petrobras tende a encontrar 
dificuldades para se refinanciar 
- na rolagem quase diária que 
faz e suas dívidas e na obtenção 
de crédito novo, via emissão de 
títulos, para investimentos ur-
gentes. Já se especula sobre o 
risco de investidores pedirem a 
antecipação do vencimento dos 
papéis. Eis porque pode custar 
muito mais cara que a merreca 
de R$ 500 reais em multas diá-
rias a não publicação do balanço 
da empresa no terceiro trimestre. 
A Petrobras promete divulgar o 
documento no dia 12 de dezem-
bro. No entanto, de pouco pode 
adiantar, pois os dados não de-
vem passar pela revisão dos au-
ditores. Tragédia parecida com a 
da Petrobras - inclusive com alto 
risco de explosão de escândalos 
- acontece com a Eletrobras. O 
mercado já trabalha com o altís-
simo risco de que a empresa não 

 Embora Dilma prometa 
que o "Estado brasileiro vai mu-
dar sua relação com as empre-
sas" e o vice dela, Michel Temer, 
tenta vender a falsa imagem de 
que o governo está "tranqui-
líssimo" com a Operação Lava 
Jato, fica claro que o esquema 
nazocomunopetralha de poder 
coloca em prática uma tática de 
contrainformação nunca antes 
vista na história do Brasil. A ma-
quiagem de marketagem só não 
consegue esconder a precária 
situação em que o desgoverno 
colocou as maiores empreses 
estatais de economia mista. Pe-
trobras e Eletrobras vivem crises 
sui generis, por pura "incomP-


