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Dia da Consciência 
negra é comemorado na 
Praça XV de Novembro

 O Conselho Municipal 
da Igualdade Racial "COMPIR" 
preparou dia 20 de novembro, 
uma comemoração para o Dia da 
Consciência Negra, com a par-
ticipação da Administração Mu-
nicipal, que não mediu esforços, 
colaborando para a realização do 
evento. O Prefeito Dr. Anuar Aran-
tes Amui, está investindo pesado 
na cultura pratense e também 
através do empenho e dinamismo 
da nossa querida Primeira-dama 
e Secretária de Ação Social, Tra-
balho e Promoção Humana, Le-
tícia Gardim Monteiro Amui, que 
participa e acompanha de perto 
a realização de todos os eventos 
culturais realizados com a par-
ticipação da Divisão de Cultura. 
O evento comemorativo foi reali-
zado na Praça XV de Novembro 
com apresentações de danças, 
capoeira, folia de reis e, ao final, 
a apresentação do vocalista Che-

cão acompanhado com a banda. 
A Administração Ação e Trabalho 
Por Você está sendo elogiada e 
recebendo agradecimentos pelos 
investimentos que vem fazen-
do na área da cultura pratense, 
nunca houve um prefeito que in-
vestisse tanto na cultura e está 
fazendo a diferença pelo trabalho 
realizado. Estiveram presentes, a 
Presidente do COMPIR, Senhora 
Cleusa Maria de Lima, o Secretá-
rio de Gabinete, Amador Antônio 
Arantes e esposa, a Secretária de 
Educação e Cultura, Liodê Apare-
cida Lopes Arantes, o  Chefe da 
Divisão de Cultura Juliano Borges, 
o Presidente da Câmara Municipal 
de Prata Darlon Ferreira e os vere-
adores Cely Paim, Ruberlei Gon-
zaga e Wilson Rezende. Foi uma 
noite de festa com a participação 
de um grande público e a cons-
cientização da igualdade racial em 
nosso País .

Futebol contra a fome
 No sábado, 22 de no-
vembro, o Presidente da Asso-
ciação Atlética Pratense Edmar 
Lopes Pires, organizou seu ter-
ceiro evento social, o “Futebol 
Contra a Fome” no Estádio Cid 
Pádua Vilela. O intuito foi arre-
cadar alimentos para entidades 
como Creche, Apae, Cerea, Casa 
Espírita do Samaritano, ONG 
Ação Bem Viver, Lar dos Idosos 
e ONG Laços Fraternos. Para 
ingresso no evento bastou levar 
1 kg de alimento não perecível. 
Disputaram a partida as Seleções 
Mineira e Paulista, compostas por 
jogadores que já fizeram sucesso 
em grandes times do Brasil, além 
de jogadores amadores e prati-

cantes. A escalação dos times foi 
a seguinte: Seleção Paulista: Gil-
mar, Miro, Tonhão, Pedro Paulo, 
José Eustáquio, Caçapa, Capitão, 
Claudecir, Índio, Flavio e Nilson. 
Seleção Mineira: Paulo Cesar, Lu-
ciano, Vandeir, Dinin, Celso, So-
limar, Fernando, Maurin, Ernani, 
Boiadeiro e o Prefeito Dr. Anuar, 
que fez questão de participar e 
prestigiar o evento. A arbitragem 
foi do juiz Alício Pena, auxiliado 
por Jaime, da cidade de Frutal e 
Edivaldo, da cidade do Prata. O 
jogo resultou no placar de 2 a 2, e 
foi comemorado com um delicioso 
almoço na Chácara do Nito para 
os jogadores, patrocinadores e 
autoridades presentes no evento.

Telecentros formam turmas de 2014
 Aconteceu dia 21 de no-
vembro, no Centro de Referência 
de Assistência Social - CRAS, a 
entrega de certificados para as 
turmas de informática básica do 
Telecentro Maria Vilela Rezende, 
localizado no Centro de Múltiplo 
Uso Clóvis Teodoro Novais, que 
tem como coordenadora a ser-
vidora Celia Chimello e do Tele-
centro Virgílio Mamede Minucci, 
localizado no Centro de Múltiplo 
Uso Edésio Vilela Rezende e co-
ordenado pela servidora Simone 
Pádua. Os professores das tur-
mas de informática, Ana Flávia 
Vigilato e Abel Nunes participaram 
da cerimônia, muito emocionados. 
O Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui 
e a Primeira-dama e Secretária 
de Ação Social, Trabalho e Pro-

moção Humana, Letícia Gardim 
Monteiro Amui, estavam presen-
tes, parabenizaram os formandos 
pela conquista e entregaram o 
certificado a cada um dos alunos. 
Estavam presentes também o Ve-
reador Danilo Mendonça Vieira, o 
Secretário de Agricultura, Antônio 
Carlos Chimello e o Diretor da 
Próton Escola Técnica e Profissio-
nalizante, Edson Renato Ferreira 
Vilela, o qual é grande parceiro 
dos Telecentros. Na ocasião, pre-
senteou os formandos, fazendo a 
doação de doze cursos. Além da 
Próton, outro grande parceiro dos 
Telecentros é o Banco do Brasil, 
que tem como Gerente Geral, o 
senhor José Renato Almeida. Ao 
final da cerimônia, foi servido um 
coquetel a todos os presentes.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
VERGONHA DA HUMANIDADE - 
Soaram fortíssimas as declarações 
do ministro do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) Newton Trisotto: "A 
corrupção no Brasil é uma das maio-
res vergonhas da humanidade". O 
ministro Felix Fischer, ex-presidente 
do STJ, também classificou a cor-
rupção no Brasil entre as maiores 
do planeta: "Acho que nenhum ou-
tro país viveu tamanha roubalheira". 
E Newton Trisotto foi além, citando 
Ruy Barbosa: "Não há salvação para 
o juiz covarde. O juiz precisa ter co-
ragem para condenar ou absolver os 
políticos e os economicamente po-
derosos".
VACINAÇÃO CONTRA O SARAM-
PO E POLIOMIELITE - A Prefeitura 
do Prata e Secretaria de Saúde, in-
formam toda a população que estão 
promovendo a Campanha de Va-
cinação do sarampo para crianças 
de 1 a 5 anos e da poliomielite para 
crianças de 6 meses a 5 anos. A 
campanha vai até dia 28 de novem-
bro, das 7:30 às 17:00 horas, em to-
das as unidades básicas de saúde. É 
necessário levar o cartão de vacina. 
Não deixe para a última hora!
PREFEITO DR. ANUAR RECEBE 
COMENDA DO MÉRITO LEGISLA-
TIVO - A Comenda do Mérito Legisla-
tivo tem como propósito homenagear 
cidadãos, instituições ou entidades, 
campanhas, programas ou movi-
mentos de cunho social, civis ou 
militares, que marcaram o Brasil por 
suas contribuições, tanto no âmbito 
legislativo quanto em outras áreas. 
O Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui 
recebeu esta comenda pelo segundo 
ano consecutivo, em Belo Horizonte, 
no dia 13 de novembro, demonstran-
do o quanto sua administração públi-
ca tem se destacado pela eficiência 
e pelos benefícios proporcionados a 
toda população do Prata. Parabéns 
Dr. Anuar, pela referência nacional 
na qual sua gestão como Prefeito 
tem se consolidado.
TARDE ESPORTIVA - A Prefeitura 
do Prata e a Empresa Cutrale convi-
dam toda a população para participar 
da tarde esportiva, neste sábado, dia 
29 de novembro, a partir das 14:00 
horas, no Ginásio Poliesportivo do 
Centro de Esportes e Lazer, locali-
zado na Praça do Trabalhador. Ha-
verá distribuição de pipocas e ainda 
cama elástica, parque infantil e mui-
tas brincadeiras. Contamos com sua 
presença!
BENEFÍCIOS DE ANDAR DE BICI-
CLETA – Andar de bicicleta pode ser 
comparado à caminhada ou até mes-
mo à corrida e, se praticado com fre-
quência, é possível sair de um gran-
de mal que é o sedentarismo. Porém 
recomenda-se fazer uma avaliação 
médica para determinar a intensida-
de do exercício que esta ligada ao 
peso e à idade da pessoa. Pedalar 
é um exercício aeróbico e de resis-
tência muscular, o que melhora a 
condicionamento físico do pratican-
te. Além disso, funciona como meio 
de transporte, melhora a frequência 
cardíaca, oferece baixo impacto e 
não sobrecarrega nenhuma parte do 
corpo, tem baixo custo de manuten-
ção e ainda promove a sensação de 
liberdade e independência. 
AS PALAVRAS CONVENCEM, OS 
EXEMPLOS ARRASTAM - Pai e 
mãe, seu filho está rebelde, não quer 
estudar, vai para a escola, mas não 
frequenta as aulas, pois pula o muro 
do colégio; não respeita os profes-
sores; não quer saber de trabalhar; 
responde vocês com falta de educa-
ção; dorme até tarde e não arruma 

o quarto; tem más companhias, faz 
coisas erradas na rua; ingere bebi-
das alcoólicas ou usa drogas, etc.; 
é possível que os direitos dele te-
nham sido violados, no próprio seio 
familiar.  É preciso que a família, os 
pais, reflitam sobre a forma de cria-
ção dos seus filhos, ou seja, se des-
de pequenos, vocês deram amor e 
carinho para ele; se foram amigos; 
se os aconselharam com firmeza; 
se deram bons exemplos para eles; 
se falaram de Deus, ensinando-os a 
rezar, por exemplo; se os educaram, 
quantos às regras da boa convivên-
cia, pois temos direitos e deveres, 
perante a sociedade, e devemos res-
peitá-los. O comportamento dos fi-
lhos, na maioria dos casos, é reflexo 
do comportamento dos pais, assim, 
se os pais demonstrarem uma boa 
convivência familiar, sem gritos ou 
palavrões; sem alcoolismo ou dro-
gas afins, a possibilidade de a crian-
ça crescer respeitando as regras do 
bom convívio será cada vez maior.  
Queridos pais, se vocês forem hon-
rados e dignos, seus rebentos lhes 
darão muito orgulho, por outro lado, 
se vocês mantiverem uma vida pau-
tada no mau exemplo, a chance de 
seus filhos repetirem o ciclo da deso-
bediência se potencializará, aliás, é 
possível, pela experiência dos mais 
antigos, afirmar, quase que com 
certeza, que a rebeldia dos filhos é 
o espelho do que vivenciaram com 
os pais. Portanto, caso vocês, pais, 
chegaram à conclusão de que não 
representaram bem os seus papéis 
de cuidadores dos seus descenden-
tes, é hora de refazer o caminho da 
educação, através do diálogo com 
eles e da demonstração de interesse 
pelas atividades deles; um simples 
gesto de levá-los à escola pode ser 
um bom começo; nunca é tarde para 
educar. (Conselho Tutelar)
GRUPO CONSCIÊNCIA NEGRA 
AGRADECE – A homenagem a 
Zumbi dos Palmares, na Praça XV de 
Novembro, uma justa comemoração 
a esse personagem histórico que re-
presenta a luta do negro contra a es-
cravidão. Esta data foi estabelecida 
projeto de Lei número 1039 no di09 
de Janeiro de 2003. Foi no dia 20 de 
Novembro que morreu Zumbi, líder 
dos Quilombos dos Palmares. Esta 
e uma data muito importante serve 
como momento de conscientizar, re-
fletir sobre o crescimento todo o tipo 
de preconceito, marginalização onde 
muitos são excluídos. Nascemos de 
uma mistura porque preconceito. 
Mas todos viemos da mesma mis-
tura, para que então preconceito? 
Queremos parabenizar o Conselho 
da Igualdade l por esta grande inicia-
tiva de grande importância para nos-
sa cidade. Salve dia 20 de Novem-
bro, Salve Zumbi, grupo de Estudo 
Consciência Negra do Prata (Elite 
Nascimento).
OCORRÊNCIA POLICIAL – Por vol-
ta das 06horas o sábado, mais um 
homicídio consumado, próximo ao 
Ponto Atendimento Municipal, uma 
testemunha viu quando um indivíduo 
de cor escura, sem maiores dados, 
acaba de desferir facadas em outro 
indivíduo e se evadiu. A vítima era 
Anderson Rocha da Silva, de 40 
anos, residente em Prata. Foi socor-
rida no PAM, onde foi medicada, mas 
não resistiu aos ferimentos e veio a 
confirmar o óbito. O autor do crime 
ainda não foi identificado, e também 
não se tem notícia do seu paradeiro 
(Tenente Maurício).
CONSELHO SEGURANÇA PÚBLI-
CA – Existe em várias cidades do 
Estado de Minas Gerais, mediante 
incentivo da PM. Através CONSEP 
a comunidade mantem um contato 

com os órgãos que compõem o Sis-
tema Integrado de Defesa Social, 
Polícia Militar, Polícia Civil, SUAPI, 
entre outros. Em Prata o CONSEP 
já funciona há vários anos e é um 
dos mais atuantes do Esteado. Nas 
reuniões mensais são discutido as-
suntos de interesse da segurança 
do município. O Conselho já alcan-
çou muitas realizações desde a sua 
criação, como por exemplo, a cons-

trução do Quartel, aquisição de três 
viaturas e três motocicletas para uso 
da Policia Militar. Apoia também a 
Polícia Civil e SUAP com manuten-
ção de viaturas e outras necessida-
des. Todo trabalho só é possível com 
da comunidade. As reuniões são 
mensais ocorrem na terceira do mês, 
as 20 horas, na Câmara Municipal 
e todos podem participar. (Tenente 
Maurício).

VENDO AGIO DE EXCELENTE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ 
– Com 300 n2 , 12 metros de frente pó 25 metros de fundo do lado da 
sombra. Tratar: 9136-0096 TIM – 9999-8767 CTBC.
ALUGO ÁREA DE 1500 M² - Com barracão de estrutura de 300 m², em 
Prata MG: Tratar (34) 9288-3000
VENDO 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 6.600, 1 ROÇADEIRA AVA-
RÉ N°2.Tratar (34) 9974-7205

CLASSIFICADOS

Janot deve pedir nos próximos dias abertura de 
inquérito contra políticos envolvidos na Lava-Jato

 O procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, deve 
pedir a abertura de inquérito con-
tra pessoas acusadas nos depoi-
mentos do doleiro Alberto Youssef 
assim que receber o conteúdo da 
delação premiada. Ele enviará as 
investigações contra pessoas com 
direito ao foro especial, como parla-
mentares e ministros, ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). Os outros 
suspeitos serão alvo da Justiça Fe-
deral no Paraná. Isso deve acon-
tecer nos próximos dias, já que 
Youssef encerrou os depoimentos 
na terça-feira. Na avaliação de Ja-
not, os conteúdos das delações de 
Youssef e do ex-diretor da Petro-
bras Paulo Roberto Costa já são 
suficientes para embasar as inves-
tigações de corrupção na estatal. 
Outras delações premiadas devem 
ser acordadas entre o Ministério 
Público e outros suspeitos, espe-
cialmente dirigentes de empreitei-
ras que participaram do esquema 
de desvio de dinheiro público. Se 
os próximos depoimentos apre-
sentarem novos indícios, outros 

inquéritos serão abertos no futuro. 
Os primeiros indícios de fraude na 
Petrobras foram enviados ao STF 
com base nos depoimentos de 
Paulo Roberto Costa. Janot, no 
entanto, pediu para que as investi-
gações só fossem iniciadas depois 
que todas as delações premiadas 
foram concluídas. Agora, com os 
novos depoimentos de Youssef, o 
procurador pedirá a abertura de in-
quérito contra pessoas apontadas 
como participantes do esquema 
pelos dois delatores. Os casos tra-
mitam em segredo de justiça. Não 
se sabe, portanto, quantas ou quais 
pessoas estão sendo investigadas. 
Se, depois da fase de inquérito, o 
Ministério Público apresentar de-
núncia contra os suspeitos, e se 
a justiça abrir ações penais contra 
os acusados, o conteúdo das de-
lações poderá ser desvelado. As 
fraudes na Petrobras vieram à tona 
na Operação Lava-Jato, da Polícia 
Federal. Até agora, foram presos 
dirigentes da estatal e também de 
empreiteiras envolvidas no esque-
ma. (Fonte: Site jornal O Globo)

 A oferta de animais está 
limitada e mantém o mercado firme 
na maioria das regiões pecuárias. 
Em São Paulo, os negócios ocorre-
ram em R$ 144,00/@, à vista, na úl-
tima quarta-feira (19.11), sendo que 
existiram algumas compras aci-
ma da referência. A dificuldade na 
compra praticamente não permite 
negócios em valores menores. Nos 
últimos dias, houve ligeira melhora 
na oferta de bovinos terminados, o 
que possibilitou o alongamento das 
escalas de abate. No Mato Gros-
so do Sul, por exemplo, o quadro 

fez com que os preços caíssem 
em Campo Grande e em Três La-
goas. O escoamento da produção, 
no entanto, não acompanhou este 
movimento e a pressão de esto-
que impossibilitou a manutenção 
dos patamares de preços vigentes 
até então. No mercado atacadista 
de carne com osso, o boi casado 
de animais castrados caiu para R$ 
8,44/kg. O recuo em relação à se-
mana anterior foi de 6,3%. Assim, 
houve redução da margem da in-
dústria que não realiza desossa. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Preço da carne bovina cai, mas 
mercado do boi gordo está firme 
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Com apoio dos EUA, árabes querem 
comprar dívidas da Petrobras antes 

que os chineses o façam
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 Os investidores árabes 
querem comprar a imensa dívida 
da Petrobras, rolada quase que 
diariamente, para sanear a em-
presa e investir pesado no pré-
-sal, antes que os abundantes 
capitais capimunistas chineses o 
façam. Eis o motivo pelo qual dei-
xaram vazar, na mídia internacio-
nal, a informação de que o Emir 
de Abu-Dhabi, o Khalifa bin Zayid 
Al Nahya, seria um dos "patroci-
nadores" políticos dos proces-
sos movidos pelo Departamento 
de Justiça e pela Securities and 
Exchange Commission dos EUA 
contra dirigentes da estatal de 
economia mista "brasileira". As 
ações podem render multas de 
até US$ 5 bilhões, caso ocorra 
uma condenação com base no 
Foreign Corrupt Practices Act 
- Lei contra Atos de Corrupção 
no Exterior (FCPA, na sigla em 
inglês). Liderados pelos árabes, 
investidores "minoritários" promo-
verão enxurradas automáticas de 
ações judiciais pedindo ressar-
cimento de prejuízos. Os norte-
-americanos são parceiros dos 
petrodólares na complicada guer-
ra comercial para impedir que chi-
neses avancem sobre o próspero 
mercado brasileiro de petróleo 
e gás. As broncas da Lava Jato 
são providenciais para as mano-
bras árabes, na hora em que o 
crédito da Petrobras for cortado 
ou dificultado, pelo rebaixamento 
das agências de risco. O gover-
no Dilma Rousseff se aliaria aos 
chineses - o que pode complicar 
ainda mais a confusão para a os 
políticos corruptos e seu cartel 
de empreiteiras. Por isso, a con-
federação das monarquias ára-
bes, junto com o aparato legal e 
de inteligência norte-americano, 
vem com tudo para cima dos "ad-
versários" ou "inimigos". Já se 
pressente um bombardeio sobre 
negócios em que os chineses têm 
brasileiros e portugueses (inclu-
sive laranjas da terrinha) como 
parceiros em Angola, Moçambi-
que e adjacências. As empreitei-
ras pegas na Lava Jato estão no 
meio da guerra. Imagina o que 
pode acontecer quando as inves-
tigações chegaram aos negócios 
com diamantes e hotelaria, além 
das grandes obras, onde existem 
indícios de lavagem de dinheiro, 
pagamento de propinas e draw-
-back (grana roubada aqui, "in-
vestida" lá fora, que volta na for-
ma de pretensos investimentos 
diretos estrangeiros)... No meio 

das maracutaias, bilionários fun-
dos de pensão controlados poli-
ticamente... Escândalos podem 
vir à tona em profusão. Por aqui, 
mais de 70 políticos estão aperta-
dinhos com os deles na reta... Até 
quem nunca poderia se imaginar 
preso - e se considera totalmente 
blindado, por ser "poderoso" po-
liticamente - acaba na cadeia... 
Vide a prisão de um grande aliado 
e parceiro da dupla brasileira Lula 
da Silva e José Dirceu é um si-
nal de tempos turbulentos. O ex-
-premiê de Portugal (2005-2011), 
José Sócrates Monteiro, foi deti-
do, sexta-feira passada, e teve a 
prisão preventiva decretada na 
segunda-feira em meio a denún-
cias de fraude fiscal, corrupção e 
lavagem de dinheiro. Foram re-
gistradas várias transferências na 
Caixa Geral de Depósitos para a 
conta de Sócrates, incompatíveis 
com suas declarações de renda. 
Um apartamento em Paris, ava-
liado em € 3 milhões de euros, 
chamou a atenção do fisco lusi-
tano. Ultimamente, desde 2013, 
Sócrates trabalhava como "con-
sultor para a América Latina" da 
empresa Octapharma. A guerra 
de inteligência comercial contra 
os parceiros dos chineses tam-
bém pode atingir a mulher mais 
rica de Angola. Filha do presiden-
te angolano, a bilionária Isabel 
dos Santos pode ter dificuldades 
em concretizar a ousada oferta 
pública de aquisição feita pela 
empresa que preside. A compa-
nhia privada angolana de teleco-
municações Unitel quer comprar 
indiretamente 25,6% da brasileira 
Oi. Dona também da empresa 
portuguesa Terra Peregrin, Isabel 
ofereceu € 1,35 por ação da Por-
tugal Telecom SGPS na Oi. Isabel 
firmou, recentemente, uma par-
ceria com o Google para lançar 
um cabo submarino de fibra ótica 
ligando os EUA, Brasil e África. 
Grandes interesses sempre se 
confundem. O perigo maior para 
o Brasil é nunca saber qual o seu 
próprio interesse. O eterno com-
portamento comodista de colônia 
(de quem quer que seja) é a tragi-
comédia brasileira. Agora, o País 
se vê na situação de depender de 
uma força judicial externa para 
resolver um problema interno de 
canalhice e incompetência sem 
precedentes. Eis a exposição de 
nossa falta de vergonha nacio-
nal... (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 26 de Novem-
bro de 2014).

ABANDONO DE EMPREGO
 PAULO LUIZ BRANT DE CARVALHO, proprietário da Fazenda Salto 
de Minas, zona rural, município de Prata - MG, convoca o seu funcionário o Sr. 
ANTONIO MARCOS BISPO DOS SANTOS CTPS - 33438/0080 MG, que dei-
xou de comparecer ao trabalho desde o dia 09/10/2014, a retornar ao emprego 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) a partir da data desta publi-
cação, sob pena de configurar abandono de emprego, sujeito às penalidades 
previstas no art. 482 da CLT.

Prata em 28 de novembro de 2014
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Contas externas do país têm o 
pior resultado da história

“Déficit em transações correntes somou US$ 8,13 bi no mês 
passado. Em 12 meses, saldo negativo é de U$ 84 bi”. 

O que é? A conta de transações correntes abrange a importação e a exportação 
de bens e serviços e as transações unilaterais do Brasil com o exterior

 O resultado das transa-
ções correntes seguiu negativo no 
mês de outubro ao registrar um 
déficit de 8,13 bilhões de dólares, 
o pior resultado para mês des-
de o início da série histórica, em 
1980, de acordo com informações 
do Banco Central (BC), divulga-
das nesta segunda-feira. Apesar 
disso, o chefe do departamento 
Econômico do BC, Tulio Maciel, 
considerou que, como os volumes 
antes dessa data eram menores, é 
possível considerar que é o maior 
déficit desde 1947, quando o BC 
começou a levantar dados gerais 
sobre as transações correntes O 
desempenho foi provocado pelo 
mal desempenho comercial e por 
elevadas remessas de lucros e 
dividendos ao exterior. Em setem-
bro, houve déficit de 7,9 bilhões de 
dólares. Já no acumulado em doze 
meses encerrados no mês passa-
do, o déficit foi de 84,42 bilhões 
de dólares, o equivalente a 3,73% 
do Produto Interno Bruto (PIB).  
Contribuíram para o saldo negati-
vo no mês o déficit de 1,17 bilhão 
na balança comercial, pior resulta-
do para outubro desde 1998, e as 
remessas de lucros e dividendos, 
que somaram 1,63 bilhão de dóla-

res em outubro, frente a 1,34 bilhão 
em igual mês de 2013. Já os gas-
tos líquidos de brasileiros no exte-
rior com viagens atingiram 1,637 
bilhão de dólares em outubro, ante 
1,76 bilhão de dólares em igual 
mês do ano passado. Segundo 
Maciel, a recente alta do dólar tem 
influenciado essa conta. De forma 
geral, as contas externas do país 
continuam mostrando um quadro 
preocupante, de déficit crescente 
apenas parcialmente coberto por 
investimentos estrangeiros. Em 
outubro, os Investimentos Estran-
geiros Diretos (IED) somaram 4,97 
bilhões de dólares, acumulando no 
ano saldo positivo de 51,19 bilhões 
de dólares. Faltando apenas dois 
meses para o fim do ano, o número 
acumulado do ano ainda precisa 
somar mais 11,8 bilhões de dó-
lares para alcançar a previsão do 
BC, de terminar com 63 bilhões de 
dólares. No ano, o rombo na con-
ta de transações correntes soma 
70,69 bilhões de dólares até ou-
tubro, acima dos 67,37 bilhões de 
dólares em igual período de 2013. 
A projeção do BC para 2014 é de 
um déficit de 80 bilhões de dólares. 
(Fonte: Estadão Conteúdo e Reu-
ters)

O Império da Mentira
 Em tempo de delação 
premiada, verdades e mentiras se 
misturam e se confundem. Mentir, 
todo mundo mente, mesmo sem 
maldade ou intenção de enganar, 
pelo menos 200 vezes por dia, 
dizem pesquisas neurológicas re-
centes. Sejam inocentes, triviais, 
piedosas, cínicas, covardes, vene-
nosas, fatais ou criminosas, men-
tiras são da condição humana. Já 
os psicanalistas dizem que todos 
mentem, mas, quando a pessoa 
começa a mentir a si mesma, e 
a acreditar, não vale a pena con-
tinuar. Entre a mentira e a ficção, 
entre a memória e a imaginação, 
vivem escritores e publicitários, 
historiadores e artistas, jornalis-
tas e marqueteiros, e também as 
crianças e adultos que se igualam 
diante do maior perigo: acreditar 
nas próprias mentiras. Marque-
teiros políticos são uma espécie 
moderna de mentirosos profissio-
nais de alta performance, que são 
mais eficientes quando distorcem 
fatos e números e ampliam supos-
tos defeitos e suspeitas sobre os 
adversários. O problema é o can-
didato vencer as eleições e con-
tinuar acreditando na campanha 
do marqueteiro, mesmo diante da 
realidade adversa dos fatos e dos 
números. E mais ainda se vive cer-
cado e isolado por assessores que 
adequam suas mentiras às dele e 
não ousam desmenti-lo, mentindo 
assim duplamente. Mentiras since-

ras interessam a poetas amorosos 
como Cazuza, mas não funcio-
nam e custam caro na economia. 
O poeta pode fingir tão comple-
tamente que chega a fingir que é 
dor a dor que deveras sente, mas 
políticos são diferentes, mentem 
mais friamente. No autoengano, 
eles põem a culpa nos adversá-
rios ou no governo anterior. E na 
imprensa. E apelam à ancestral 
mãe de todas as mentiras: “Eu não 
sabia.” Mas Lula nunca acreditou 
nas suas próprias mentiras, que 
são tão abundantes e mutantes 
que contradizem umas às outras, 
mas sempre funcionaram no ob-
jetivo de enganar os políticos e o 
povo. Claro, para o bem do povo 
e do Brasil… rsrs. Será estarrece-
dor se Dilma continuar acreditando 
no mundo maravilhoso de João 
Santana e deixar de fazer o que 
tem que ser feito e que ela dizia 
que os outros fariam. Como solu-
cionar problemas sem reconhecer 
que eles existem? Nem mentindo. 
(Nelson Motta é Jornalista e Crítico 
Musical. Originalmente publicado 
em O Globo em 22 de novembro 
de 2014).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Nelson Motta
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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

Obama reprova silêncio fugitivo de Dilma a investigadores dos EUA que apuram corrupção na Petrobras

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 EUA estão injuriados com 
o Governo do Brasil. O presidente Ba-
rack Obama, em reunião reservada na 
cúpula do G-20 na Austrália, solicitou 
explicações oficiais a Dilma Rousseff 
sobre os problemas na Petrobras. A 
Presidenta não deu bola para ele. Fu-
giu de qualquer discussão séria sobre 
a grave crise da petrolífera, envolta em 
denúncias bilionárias de corrupção e 
lavagem de dinheiro, que ficam cada 
vez mais graves, pois avançam sobre a 
manipulação política de bilionários ne-
gócios com fundos de pensão de em-
pregados de estatais que administram 
patrimônios de mais de R$ 450 bilhões. 
Na conversa com altos diplomatas dos 
EUA, Dilma foi advertida de que a si-
tuação era delicada, porque a empre-
sa brasileira era alvo de investigações 
pelo departamento de Justiça e pela 
Securities and Exchange Commission 
- a SEC. Os norte-americanos adverti-
ram sobre o rigor das ações criminais 
e civis, com base no Foreign Corrupt 
Practices Act. Reclamam, sobretudo, 
da "falta de humildade" de Dilma para 
tratar do assunto que envolve direta-
mente o nome dela, já que foi presi-
dente do Conselho de Administração 
da Petrobras na gestão Lula da Silva. 
Dilma e outros membros dos conselhos 
de Administração e Fiscal correm risco 
de processo. A crise pode gerar falta de 
crédito internacional para a Petrobras, 
que rola uma imensa dívida diária, além 
do corte de financiamentos para inves-
timentos pedidos por empreiteiras sob 
suspeita. A confusão também mexe 
com a credibilidade das maiores empre-
sas de auditoria. A PriceWatherhouse-
Coopers se recusou a assinar o balan-
ço do terceiro trimestre - que analistas 
independentes de mercado suspeitam 
registrar um prejuízo em torno de R$ 
2,5 bilhões. A situação pode ficar ainda 
mais delicada para a KPMG Auditores 
Independentes - que cuidou dos balan-
ços dos anos anteriores a 2011, ago-

ra sob investigação da Lava Jato. Os 
norte-americanos têm alvos bem defi-
nidos. O principal deles é a compra da 
refinaria de Pasadena, no Texas. Inves-
tigadores acenam com a forte suspeita 
de que a empresa tenha sido adquirida 
em uma mera operação de lavagem 
de dinheiro. Também entram na rigo-
rosa apuração as obras da refinaria de 
Abreu e Lima (PE) e do Complexo Pe-
troquímico do Rio (Comperj). Nos EUA, 
gera condenações a prisão ou multas 
milionárias o pagamento de comissão 
a funcionários públicos para obtenção 
de vantagens comerciais ou licenças 
para construção.O governo dos EUA já 
faz pressão sobre as empresas de au-
ditoria. A PwC não aceita correr o risco 
de ser solidariamente responsabilizada 
por fraudes contábeis realizadas para 
esconder quase certas irregularidades 
em superfaturamentos, pagamentos 
de propinas e lavagem de dinheiro. 
A empresa audita a Petrobras desde 
2012, sem nunca ter indicado qualquer 
problema nos balanços da companhia. 
Foi a PwC quem teria obrigado a Petro-
bras a investir na contratação de dois 
escritórios de auditoria para investigar 
as denúncias formuladas nos proces-
sos da Lava Jato. A missão pepino é 
para os escritórios Trench, Rossi e 
Watanabe Advogados, do Brasil, junto 
com o norte-americano Gibson, Dunn 
& Crutcher. Os investigadores dos 
EUA prometem fazer um pente fino em 
operações de subsidiárias e coligadas. 
Um alvo direto é a PFICo (Petrobras 
International Finance) – na qual As-
sembleia Geral da Petrobras, em 16 de 
dezembro de 2013, aprovou uma es-
tranha “cisão parcial”. Outro "target" é 
a Petrobras Global Finance B. V. – uma 
caixa preta sediada em Rotterdam, na 
Holanda. Por causa da Lava Jato, os 
investigadores também cuidarão de 
uma pouco conhecida coligada, situa-
da em um paraíso fiscal: a Cayman Ca-
biúnas Investment Co. No momento, o 
que poderia ser pior para Dilma é o 
agravamento de uma indisposição com 
o governo Obama - que enfrenta pro-
blemas de instabilidade política interna 
pela perda de hegemonia no Congres-
so dos democratas para os republica-
nos. A reeleita Dilma vive uma situa-
ção mais problemática ainda. Enfrenta 
dificuldades para indicar sua equipe 
econômica (que terá de fazer milagres 

para consertar tanta bobagem feita 
até agora). Além disso, a base aliada 
do Palácio do Planalto anda apavora-
da para saber quem faz parte da lista 
negra de uns 70 parlamentares can-
didatos à indiciamento na Lava Jato, 
após várias delações premiadas. A 
governabilidade de Dilma tende a zero. 
Seu primeiro mandato acaba sem ter 
começado. O segundo pode começar 
com prazo de validade politicamente 
vencido. Se for processada nos EUA, 
como é altíssimo o risco, Dilma fica em 
condições imorais de governar o Bra-
sil. Nenhum investidor, por mais idiota 
que seja, vai botar dinheiro em um País 
com uma chefe de Estado pronta para 
sentar no banco dos réus dos Estados 
Unidos - uma situação vergonhosa-
mente surreal, mas que deve ser leva-
da a sério por petistas, peemedebistas 
e por aqueles que lhes dizem fazer crí-
tica "oposição" política. O maior medo 
do governo Dilma é que grande parte 
dos indícios investigativos que podem 
comprometer os corruptos na Petro-
bras tenham sido descobertos por 
aquele esquema de espionagem feito 
pela NSA (National Security Agency) 
e denunciado por Edward Snowden. 
Além disso, os norte-americanos têm 
recebido dossiês e documentos de in-
vestidores da Petrobras. Para piorar, 

existem evidências seguras de que a 
Operação lava Jato conta com irres-
trito apoio de inteligência da turma do 
Tio Sam - interessada em descobrir e 
coibir esquemas políticos de lavagem 
de dinheiro que tenham relação com 
negócios de narcotraficantes e grupos 
terroristas. Esse cenário transforma o 
Brasil de Dilma em uma sucursal do 
inferno, sem direito à defesa brilhante 
de um advogado genial como Márcio 
Thomaz Bastos - amigão de Dilma e 
de Lula da Silva - que certamente teve 
sua alma conduzida para o céu, de-
pois que os restos mortais purgaram 
na purificação do crematório. Azar da 
Dilma que está mais pressionada que 
tubulação de décima-terceira categoria 
na camada pré-sal. Se ela vai aguentar 
tanta pressão é o dilema para 2015. 
Haja emoção e saúde... A criatura Dil-
ma e o Criador Lula que se cuidem... O 
desejável seria uma punição divina aos 
principais causadores da Lava Jato e 
outras falcatruas, que agora geram a 
falta de credibilidade e dificuldades de 
financiamento para a Petrobras, além 
do caos econômico para as contas do 
Brasil no crítico ano de 2015. O Brasil 
vive seu Apocalipse... Só falta saber se 
o Juízo Final vai vigorar de verdade, ou 
se caberá recurso a instâncias políticas 
muito abaixo da camada pré-sal...

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

Processo Seletivo
 A Comissão Supervisora e Fiscalizadora dos Processos Seleti-
vos n.º 001/2.014 e n.º 002/2.014, para preenchimento de vagas nos car-
gos do Quadro de Pessoal de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate a Endemias, reitera o aviso de que as provas serão realizadas 
no dia 30 de Novembro de 2.014, às 08:00 horas, na Escola Municipal 
Alice Bittencourt, à Rua Paraná, n.º 100, Bairro Oliveira, devendo os can-
didatos comparecem ao local da prova com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos, portando caneta esferográfica de material transparente 
de tinta azul ou preta, o comprovante de inscrição e documento original 
de identidade. A Comissão Supervisora e Fiscalizadora dos Processos 
Seletivos n.º 001/2.014 e n.º 002/2.014, para preenchimento de vagas 
nos cargos do Quadro de Pessoal de Agente Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate a Endemias, informa a quantidade de candidatos por 
vaga: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS: 9,21 candidatos por vaga; 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: PSF OLIVEIRA IV - 11 candidatos 
por vaga; PSF BELA VISTA - 23 candidatos por vaga; PSF COLINA PARK 
BOULEVARD - 07 candidatos por vaga; PSF CRUZEIRO DO SUL - 8,66 
candidatos por vaga; PSF ESPERANÇA - 6,66 candidatos por vaga; PSF 
PRIMAVERA: 8 candidatos por vaga; PSF JARDIM BRASIL - 14,5 candi-
datos por vaga; e PSF RURAL: 0,25 candidatos por vaga.
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Juízes Anticorrupção querem convencer EUA a processarem 
diretores e conselheiros da Petrobras

já contratados para fazer inves-
tigação interna independente. 
Conforme o Alerta Total revelou, 
na recente conversa com altos 
diplomatas dos EUA com Dilma 
Rousseff, durante o G-20 na 
Austrália, a Presidenta brasileira 
foi advertida de que a situação 
era delicada, porque a Petrobras 
era alvo de investigações pelo 
departamento de Justiça e da 
Securities and Exchange Com-
mission - a SEC. Os norte-ame-
ricanos reclamam, sobretudo, da 
"falta de humildade" de Dilma 
para tratar do assunto que envol-
ve diretamente o nome dela, já 
que foi presidente do Conselho 
de Administração da Petrobras 
na gestão Lula da Silva. Dilma e 
outros membros dos conselhos 
de Administração e Fiscal cor-
rem risco de processo. Mesmo 
risco das empresas de audito-
ria PriceWatherhouseCoopers e 
KPMG Auditores Independentes 
que assinaram balanços da es-
tatal, sem qualquer ressalva, du-
rante o período investigado pela 
Lava Jato - e agora, também, 
pelos norte-americanos. O pavor 
dos corruptos brasileiros aumen-
ta porque os investigadores dos 
EUA prometem fazer um pente 
fino em operações de subsidiá-
rias e coligadas. Um alvo direto 
é a PFICo (Petrobras Internatio-

nal Finance). A empresa sofreu 
uma estranha cisão parcial por 
decisão da Assembleia Geral da 
Petrobras, em 16 de dezembro 
de 2013. Outro "target" é a Pe-
trobras Global Finance B. V. – 
uma caixa preta sediada em Rot-
terdam, na Holanda. Por causa 
da Lava Jato, os investigadores 
também cuidarão de uma pouco 
conhecida coligada, situada em 
um paraíso fiscal: a Cayman Ca-
biúnas Investment Co. Os norte-
-americanos têm outros alvos 
bem definidos. O principal deles 
é a compra da refinaria de Pasa-
dena, no Texas. Investigadores 
acenam com a forte suspeita de 
que a empresa tenha sido adqui-
rida em uma mera operação de 
lavagem de dinheiro. Também 
entram na rigorosa apuração as 
obras da refinaria de Abreu e 
Lima (PE) e do Complexo Pe-
troquímico do Rio (Comperj). 
Nos EUA, gera condenações a 
prisão ou multas milionárias o 
pagamento de comissão a fun-
cionários públicos para obten-
ção de vantagens comerciais ou 
licenças para construção. Um 
magistrado brasileiro, membro 
da "AJA", ironiza: "A Presidenta 
Dilma tem toda razão. Não vai fi-
car pedra sobre pedra"... (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta To-
tal de 25 de Novembro de 2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
convencer especialistas norte-
-americanos que existe a possi-
bilidade concreta de o Conselho 
de Administração da Petrobras, 
do qual fazia parte a presidente 
Dilma Rousseff, e do Conselho 
Fiscal, também serem incrimina-
dos nos EUA, junto com o corpo 
de executivos da Petrobras. Esta 
é a grande dúvida dos processos 
civis e criminais tocados com 
apoio do Departamento de Justi-
ça dos EUA contra a  Petrobras. 
Segunda feira, por força legal e 
de mercado, a Petrobras foi obri-
gada a informar ter recebido, no 
dia 21, uma notificação da Se-
curities and Exchange Commis-
sion (SEC), órgão regulador do 
mercado de capitais norte-ame-
ricano, requerendo documentos 
sobre a operação Lava-Jato. A 
estatal de economia mista ga-
rantiu que eles serão enviados 
após o trabalho com o escritório 
nacional Trench, Rossi e Wata-
nabe Advogados e com o ame-
ricano Gibson, Dunn & Crutcher, 

 Magistrados e inves-
tigadores norte-americanos já 
calculam que a Petrobras corre 
o risco de levar uma multa próxi-
ma de US$ 5 bilhões, caso seja 
condenada com base no Foreign 
Corrupt Practices Act - Lei contra 
Atos de Corrupção no Exterior 
(FCPA, na sigla em inglês). Caso 
a condenação se efetive, e o va-
lor não seja pago, a empresa fica 
sumariamente afastada do acor-
do de globalização corporativa e 
impedida de negociar ADRS na 
Bolsa de Nova York. Se tal con-
denação for imposta nos EUA, 
investidores "minoritários" pro-
moverão enxurradas de ações ju-
diciais pedindo ressarcimento de 
prejuízos. Multas pesadíssimas 
também podem ser aplicadas, 
em caso de condenação, aos di-
rigentes da empresa. Condena-
dos criminalmente lá fora, ficam 
passíveis de prisão se deixarem 
o território brasileiro. Integran-
tes da informal "Associação de 
Juízes Anticorrupção" esperam 

Sheik dos Emirados Árabes 
perde dinheiro com Petrobras

 A cúpula da Petrobras 
desconfia de que o Sheik de Abu 
Dhabi, nos Emirados Árabes, 
Mohammed bin Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, está por trás da ação 
de investigação contra a estatal 
na Justiça dos Estados Unidos. A 
diretoria da petroleira descobriu 
que uma das advogadas que 
toca a ação é norte-americana 
Theresa Farah, especialista em 
transações internacionais que 
representa o árabe em seus ne-
gócios americanos. O príncipe 
comprou ações ADRs nível 2 da 
Petrobras na Bolsa de Nova York 
há alguns anos. ADRs são Reci-
bos de Depósitos Americanos. É 
a forma em que a ação da esta-
tal é negociada na Bolsa NY, via 
instituições financeiras de corre-
tagem. Há muito bilionário inves-
tidor revoltado com a petroleira. 
Com o caso de polícia na estatal, 
a queda no valor de mercado da 
empresa e das ações, Al Nahyan 
já teria perdido US$ 1 bilhão, 
segundo informações de basti-
dores. Em suma, o caso deixa 
a Petrobras em polvorosa: o ho-
mem da 'terra do petróleo' caiu 
no conto da estatal brasileira. A 
situação é delicada para a pe-
troleira porque pode abrir prece-
dente: se comprovada a ligação 

da corrupção com a queda das 
ações, espera-se enxurrada de 
processos de indenização. Em-
bora empresa estatal e de con-
trole brasileiro, vale lembrar que 
a Petrobras tem capital aberto e 
milhares de investidores estran-
geiros que perderam dinheiro. 
Curiosamente, aconteceu no 
domingo o GP de Abu Dhabi de 
F-1, também patrocinado pela 
Petrobras. Enquanto isso, o De-
partamento de Justiça dos EUA 
toca investigação: em nome dos 
acionistas, quer saber se houve 
pagamento de propinas na Pe-
trobras, se alguém do país violou 
a lei anticorrupção na negocia-
ção da refinaria de Pasadena, e 
se isso afetou diretamente o de-
sempenho da estatal. O fato de 
a Petrobras e executivos serem 
novos alvos da operação Lava 
Jato e o adiamento do anúncio 
do balanço trimestral da petrolei-
ra semana passada irritaram pro-
fundamente investidores estran-
geiros. Eles já teriam recebido o 
report trimestral da Petrobras e 
não gostaram nada dos núme-
ros. Em tempo: há tanto investi-
dor gringo que a estatal já pagou 
até 68% de seus dividendos na 
Bolsa de NY. Foi em 2008. (Fon-
te: Site UOL)


