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Festival de Dança foi um sucesso
	 No	 último	 final	 de	 se-
mana,	 nos	 dias	 28	 e	 29	 de	 no-
vembro,	a	Academia	Companhia	
do	Esporte	e	o	Grupo	Elisdança	
promoveram	 o	 décimo	 quinto	
festival	 de	 dança,	 que	 teve	 as	
apresentações	 dos	 alunos	 da	
Elisdança	e	dos	grupos	de	dan-
ça	 do	 CRAS	 -	 Centro	 de	 Refe-
rência	 de	Assistência	 Social.	 O	
Prefeito	Dr.	Anuar	Arantes	Amui	

e	 a	 Primeira-dama	 e	 Secretária	
de	Ação	Social,	Trabalho	e	Pro-
moção	Humana,	 Letícia	Gardim	
Monteiro	 Amui,	 	 marcaram	 pre-
sença	 e	 prestigiaram	 o	 evento.	
A	 Prefeitura	 Municipal	 ofereceu	
todo	 apoio	 para	 que	 o	 evento	
acontecesse	 em	 grande	 estilo.	
Foi	 um	 grande	 espetáculo,	 que	
contou	com	a	participação	de	de-
zenas	de	pessoas.

 O Presidente do Sindicato Rural de 
Prata – Fabricio Franco Vilela participou 
das solenidades de posse da Nova Direto-
ria da FAEMG, para o triênio 2015/2017, no 
dia 25/11, às 20h, no Centro de Convenções 
do Hotel Dayrell em Belo Horizonte. Eleito 
com 99% dos votos validos, Dr. Roberto Si-
mões será conduzido ao seu quarto man-
dato consecutivo à frente da Entidade.

Formatura da escola municipal 
Mariana Clara de Gouveia

	 Na	data	de	02	de	de-
zembro,	 foi	 realizada	 a	 	 For-
matura	 dos	 alunos	 da	 Edu-
cação	 Infantil	 e	 Nono	 Ano,	
da	 Escola	Municipal	Mariana	
Clara	 de	 Gouveia,	 localiza-
da	 no	 Distrito	 de	 Jardinésia.	
O	 Prefeito	 Dr.	Anuar	Arantes	
Amui	 e	 a	 Primeira	 dama	 e	
Secretária	 de	 Ação	 Social,	
Trabalho	 e	Promoção	Huma-
na,	 Letícia	 Gardim	 Monteiro	
Amui,	 juntamente	 com	 a	 Se-
cretária	 de	 Educação	 e	 Cul-
tura,	senhora	Liodê	Aparecida	
Lopes	Arantes,	 os	 padrinhos	

das	 turmas	 e	 a	 Diretora	 da	
escola,	Micaela,	entregaram	o	
certificado	e	os	presentes	aos	
formandos.	 Estavam	 presen-
tes	 também	 os	 Vereadores	
Romecarlos	 Costa	 Nunes	 e	
Wilson	Nunes	Rezende.	A	Se-
cretária	 de	Ação	 Social,	 Tra-
balho	 e	 Promoção	 Humana,	
Letícia	Amui,	anunciou	ainda,	
que	no	próximo	dia	dez	de	de-
zembro,	acontecerá	a	festa	do	
Natal,	que	este	ano	conta	com	
uma	 programação	 especial,	
com	a	chegada	do	Papai	Noel	

Continua página 3
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
O GRAND CANYON AGORA É AQUI 
-	O	Grand	Canyon	encontra-se	em	ter-
ritório	 dos	 Estados	 Unidos.	 Seu	 vale	
foi	moldado	pelo	 rio	Colorado	durante	
milhares	 de	 anos	 à	 medida	 que	 suas	
águas	 percorriam	 o	 leito,	 aprofundan-
do-o	ao	longo	de	446	km.	Chega	a	me-
dir	entre	6	e	29	km	de	largura	e	atinge	
profundidades	 de	 1600	metros.	 Cerca	
de	2	bilhões	de	anos	da	história	geoló-
gica	da	Terra	 foram	expostos	pelo	 rio,	
à	medida	que	este	e	os	seus	afluentes	
vão	expondo	camada	após	camada	de	
sedimentos.	Agora	você	não	precisa	 ir	
aos	 Estados	 Unidos	 para	 conhecer	 o	
Grand	 Canyon.	 Basta	 viajar	 do	 Prata	
para	 Uberlândia,	 percorrer	 os	 77	 kms	
da	MGT	497	e	você	vai	ver	ao	vivo	que	
enquanto	nos	Estados	Unidos	o	Grand	
Canyon	 levou	 2	 bilhões	 de	 anos	 para	
se	 formar,	 a	 rodovia	 Prata/Uberlândia	
levou	 apenas	 2	 semanas	 de	 chuvas	
para	se	 transformar	no	Grand	Canyon	
do	 Triangulo	 Mineiro.	 O	 prejuízo	 de	
motoristas	de	carro	ou	caminhões	com	
rodas	quebradas,	pneus	furados	e	ou-
tros	acidentes	são	incontáveis	todos	os	
dias.	 Perguntar	 não	 ofende:	 Pra	 que	
serve	 o	 órgão	 estadual	 responsável	
pela	manutenção	da	rodovia?	O	gover-
no	estadual	pode	ser	responsabilizado	
judicialmente	pelos	prejuízos	causados	
aos	motoristas,	pouca	gente	sabe	dis-
so.	(A	Redação)
ENTROU EM VIGOR A LEI ANTIFU-
MO -	 Entrou	 em	 vigor	 n	 quarta-feira	
(3)	 a	 Lei	Antifumo.	 	A	medida	 proíbe,	
entre	 outras	 ações,	 fumar	 em	 locais	
fechados,	públicos	e	privados,	de	todo	
o	 País.	 Para	 especialistas,	 a	 nova	 lei	
federal	 é	 um	 avanço	 no	 combate	 ao	
hábito	 de	 fumar.	 Pouco	 mais	 de	 11%	
da	população	brasileira	 são	 fumantes.	
Com	 a	 vigência	 da	 Lei	 12.546,	 apro-
vada	em	2011	mas	regulamentada	em	
2014,	 fica	 proibido	 fumar	 cigarrilhas,	
charutos,	 cachimbos,	 narguilés	 e	 ou-
tros	produtos	em	locais	de	uso	coletivo,	
públicos	ou	privados,	como	hall	e	cor-
redores	de	condomínio,	restaurantes	e	
clubes,	mesmo	que	o	ambiente	esteja	
parcialmente	fechado	por	uma	parede,	
divisória,	teto	ou	até	toldo.	Se	os	esta-
belecimentos	 comerciais	 desrespeita-
rem	 a	 norma,	 podem	 ser	 multados	 e	
até	perder	a	licença	de	funcionamento.	
A	norma	também	extingue	os	fumódro-
mos	 e	 acaba	 com	 a	 possibilidade	 de	
propaganda	 comercial	 de	 cigarros	 até	
mesmo	nos	pontos	de	venda,	onde	era	
permitida	publicidade	em	displays.	Fica	
permitida	 a	 exposição	 dos	 produtos,	
acompanhada	 por	 mensagens	 sobre	
os	males	provocados	pelo	 fumo.	Além	
disso,	os	fabricantes	terão	que	aumen-
tar	 os	 espaços	 para	 os	 avisos	 sobre	
os	 danos	 causados	 pelo	 tabaco,	 que	
deverão	 aparecer	 em	 100%	 da	 face	
posterior	das	embalagens	e	de	uma	de	
suas	laterais.
EXPOSIÇÃO NOS LOCAIS DE VEN-
DA DE CIGARRO -	As	novas	medidas	
ainda	definem	que	os	produtos	devem	
ficar	 expostos	 apenas	 no	 interior	 dos	
estabelecimentos,	 com	 20%	 do	 mos-
truário	 ocupado	 por	 mensagens	 de	
advertência	aos	males	causados.	Além	
disso,	ainda	precisam	estar	no	 local	a	
mensagem	 de	 proibição	 da	 venda	 a	
menores	 de	 18	 anos	 e	 tabela	 de	 pre-
ços.	Qualquer	tipo	de	propaganda	dos	
produtos	 também	 está	 proibida.	A	 de-
cisão	 também	detalha	 que	 a	 partir	 de	
2016,	deverá	ser	 incluído	 texto	de	ad-
vertência	 adicional	 sobre	 os	 impactos	
do	fumo	em	30%	da	parte	da	frente	das	
embalagens.
TUDO PRONTO PARA AS FESTIVI-
DADES DA NOITE DA SERESTA –	A	
Noite	 da	 Seresta	 já	 faz	 parte	 do	 ca-
lendário	 de	 eventos	 do	 Prata	 privile-
giando	uma	geração	que	marcou	uma	

geração.	A	6ª	Noite	da	Seresta	será	no	
dia19/12/14	 no	 Jatobá	 Country	 Clube	
com	o	lema	“O	sonho	não	acabou,	sau-
dade	não	tem	idade”.	Dentre	das	apre-
sentações	 destacamos	 apresentação	
de	Marcos	Tannúz	e	seu	teclado,	banda	
Jovem	Guarda	de	Prata,		Victor	Harab	e	
sua	 	Guitarra,	 diversas	apresentações	
individuais,	musicas	sertanejas	e	muito	
mais.	O	preço	dos	ingressos	individual	
é	de	R$	15,00	e	mesa	R$	50,00,	pre-
ços	simbólicos	com	objetivo	de	 resga-
tar	nossas	 raízes	e	a	cultura.	Maiores	
informações	 pelo	 telefone	 9974-3445.	
Realização:	 APRALE-	 Academia	 Pra-
tense	de	Artes	e	Letras.	
PODERES CONSTITUÍDOS E AU-
TORIDADES REÚNEM NO FÓRUM 
PARA DISCUTIR SEGURANÇA DO 
CARNAVAL 2015 –	A	 reunião	aconte-
ceu	no	auditório	do	Fórum	do	Prata	no	
dia	02/12/14	contando	com	a	participa-
ção	do	Ministério	Público,	Poder	 Judi-
ciário,	 Poder	 Executivo	 representando	
pelo	 prefeito	Anuar	Arantes	Amui,	 Po-
licia	Militar,	Polícia	Civil,	SUAPI,	CON-
SEP,	Conselho	Tutelar,	Comissário	 de	
Meneses	e	representantes	da	socieda-
de,	para	tratar	da	segurança	do	carna-
val	2015.	A	reunião	foi	coordenada	pelo	
Capitão	Souza,	Tenente	Francisco	 	de	
Assis,	Cabo	Diogo	e	 soldado	Leonan.	
Foi	uma	reunião	participativa,	onde	foi	
destacado	que	várias	cidades	da	região	
não	vai	haver	carnaval	e	com	isso	pre-
sume-se	que	os	foliões	vão	migar	para	
o	Prata,	 aonde	o	 carnaval	 vem	sendo	
destaque	todos	os	anos	pela	qualidade	
das	bandas.	O	prefeito	no	uso	da	pa-
lavra	 destacou	o	 sucesso	do	 carnaval	
dos	 anos	 anteriores	 e	manifestou	 seu	
apoio,	 prometendo	 contratar	 100	 se-
guranças	para	ajudar	a	Polícia	Militar,	
Civil,	SUAP,	para	o	sucesso	do	evento.	
Já	a	Polícia	Militar	entende	que	por	se	
tratar	 de	 local	 aberto,	 não	 tem	 como	
fazer	 rigorosa	 identificação	de	metais,	
defendendo	a	tese	que	o	mesmo	deve-
ria	ser	em	lugar	fechado.	No	final	ficou	
acertado	 que	 o	 carnaval	 será	mesmo	
realizado	 na	Praça	XV	 de	Novembro,	
visto	 que	 não	 existe	 outro	 local	 para	
fazer	 	 evento	 de	 tamanha	 magnitude	
que	é	a	mais	festa	do	povo	brasileiro.		
(Tenente	Francisco	Assis)
OCORRENCIA POLICIAL	–	Em	cum-
primento	ao	Mandado	de	Busca	expe-
dido	pela	Meritíssima	Juíza	da	comar-
ca	 de	 Prata,	 foram	 apreendidos	 523	
g	 de	 maconha,	 09	 munições	 calibre	
22,	cheques,	capa	de	colete	balístico,	
simulacro	 de	 arma	 de	 fogo	 e	 vários	
outros	produtos	sem	origem	licita	com-
provado.	Foi	presa	uma	mulher	e	o	ma-
rido	se	encontra	 foragido.	O	que	cha-
mou	atenção	que	os	 traficantes	estão	
aceitando	até	cheques	em	pagamento!
EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO 
EM ITAPAGIPE -		A	Polícia	Militar	con-
seguiu	 prender	 um	autor	 da	 explosão	
do	 caixa	 eletrônico	 e	 o	 outro	 se	 em-
brenhou	 em	 um	 matagal.	As	 equipes	
cercaram	 o	 local	 e	 outra	 equipe	 de	
Uberaba	deslocou	com	cão	de	buscar	
e	 localizou	 o	 autor	 que	 tentava	 fuga.	
Uma	arma	foi	apreendida	e	o	dinheiro	
foi	recuperado.	
POR QUE AS CRIANÇAS ESTÃO 
AGRESSIVAS NA ESCOLA? -	Não	é	
de	hoje	que	os	educadores	 reclamam	
que	 a	 cada	 dia	 que	 passa	 está	mais	
difícil	 ensinar.	 Não	 bastasse	 o	 baixo	
salário	do	professor,	as	más	condições	
de	algumas	escolas,	os	problemas	de	
transporte,	 porque	 a	 escola	 é	 longe	
ou	 os	 maus	 exemplos	 dos	 meios	 de	
comunicação,	 que	 ensinam	 valores	
contrários	 à	 vida,	 desviando,	 deste	
modo,	 a	 educação	 para	 patamares	
alarmantes,	 observamos	 com	 frequ-
ência	 a	 ausência	 da	 participação	 dos	
pais	 no	 processo	 de	 educação	 dos	
filhos.	 O	 Conselho	 Tutelar	 de	 Prata,	
por	 exemplo,	 tem	 acompanhado	 nos	
últimos	 anos	 diversas	 denúncias	 de	

violência	e	falta	de	respeito,	tanto	entre	
os	próprios	alunos,	quanto	deles	con-
tra	 os	 professores,	 além,	 desse	 fato,	
há	 vários	 casos	envolvendo	o	uso	de	
entorpecentes	 pelos	 menores,	 fatos	
que	 agravam	 ainda	 mais	 o	 dia-a-dia	
dos	 estudantes.	 Todos	 esses	 proble-
mas	associados	à	falta	de	afeto	e	ad-
moestação	por	parte	dos	pais	ou	 res-
ponsáveis	são	 fatores	que	prejudicam	
o	 processo	 de	 ensino-aprendizagem,	
tornando	as	 crianças	mais	agressivas	
e	 fazendo	 com	 que	 professores	 e	 os	
profissionais	dos	Conselhos	Tutelares,	
em	 muitos	 casos,	 assumam	 funções	
que,	na	verdade,	deveriam	ser	de	res-
ponsabilidade	do	seio	familiar,	como		a	
educação	 e	 o	 respeito	 ao	 próximo,	 o	
amor	à	vida,	o	respeito	às	 instituições	
de	ensino	e	o	exercício	da	cidadania.	
Uma	vez	estabelecida	a	 infraestrutura	
familiar,	 o	 poder	 público	 e	 a	 socieda-
de	em	geral	tem	o	dever	de	assegurar,	
manter	 e	 preservar,	 conforme	o	Esta-
tuto	 da	Criança	 e	 do	 adolescente,	 os	
direitos	 referentes	 à	 vida,	 à	 saúde,	 à	
alimentação,	 à	 educação,	 ao	 esporte,	
ao	lazer,	à	profissionalização,	à	cultura,	

à	dignidade,	ao	respeito,	à	liberdade	e	
à	 convivência	 familiar	 e	 comunitária.	
(Conselho	Tutelar)
CONSELHO SEGURANÇA PÚBLICA 
–	Existe	em	várias	cidades	do	Estado	
de	 Minas	 Gerais,	 mediante	 incentivo	
da	PM.	Através	CONSEP	a	comunida-
de	mantem	um	contato	com	os	órgãos	
que	compõem	o	Sistema	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	
assuntos	 de	 interesse	 da	 segurança	
do	município.	O	Conselho	já	alcançou	
muitas	 realizações	 desde	 a	 sua	 cria-
ção,	 como	 por	 exemplo	 a	 construção	
do	Quartel,	 aquisição	 de	 três	 viaturas	
e	três	motocicletas	para	uso	da	Policia	
Militar.	Apoia	 também	a	Polícia	Civil	e	
SUAP	com	manutenção	de	viaturas	e	
outras	necessidades.	Todo	trabalho	só	
é	possível	com	da	comunidade.	As	reu-
niões	são	mensais	ocorrem	na	terceira	
do	mês,	as	20	horas,	na	Câmara	Muni-
cipal	e	todos	podem	participar.	(Tenen-
te	Maurício).

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

CLASSIFICADOS

	 Caiu	 a	 estratégia	 das	
maiores	empreiteiras	 do	País	 que	
pretendiam	fechar	um	acordão	com	
a	Procuradoria	Geral	da	República	
para	escapar	do	cerco	frenético	da	
Operação	 Lava	 Jato.	 Sufocadas	
pelo	 Juízo	Final	 –	 sétima	 fase	 da	
Lava	 Jato	 que	 lhes	 atribui	 cartel	
na	Petrobrás	e	pagamento	de	pro-
pinas	a	políticos	–,	as	gigantes	da	
construção	 civil	 bateram	 à	 porta	
do	comando	do	Ministério	Público	
Federal	em	Brasília	nesta	terça	fei-
ra,	2,	para	propor	uma	trégua.	Não	
deu	certo.	As	empreiteiras	estavam	
dispostas	a	admitir	o	que	a	Polícia	
Federal	 já	descobriu.	 Inicialmente,	
chegaram	a	acenar	com	um	acordo	
coletivo	de	leniência,	mas	esse	tipo	
de	procedimento	não	tem	previsão.	
O	conluio	só	pode	ser	denunciado	
por	uma	participante	que	revela	as	
práticas	das	antigas	parceiras.	No	
caso	 da	 Lava	 Jato,	 a	 Toyo	 Setal	
se	antecipou	e	rompeu	o	cartel.	As	
construtoras	 até	 aceitariam	 reco-
lher	 multas	milionárias	 a	 título	 de	
indenização	 aos	 cofres	 da	 estatal	
petrolífera,	 formalmente	 uma	 víti-
ma	da	trama.	Durante	mais	de	uma	
hora,	Rodrigo	Janot,	o	procurador	
geral	 da	 República,	 ouviu	 advo-
gados	que	 foram	ao	seu	gabinete	
para	falar	em	nome	das	empresas.	
Criminalistas	 renomados	 expuse-
ram	seus	argumentos.	Ao	final	do	

encontro,	porém,	Janot	foi	categó-
rico.	O	acordão	está	fora	de	cogita-
ção.	Ele	disse	isso	muito	claramen-
te.	 Experiente,	 o	 procurador	 geral	
considera	que	não	deve	tratar	dire-
tamente	sobre	o	tema.	Ele	sugeriu	
aos	 representantes	das	empreitei-
ras	que	tentem	um	contato	com	os	
procuradores	que	integram	a	força	
tarefa	da	Lava	Jato.	É	 lá,	perante	
a	primeira	 instância,	que	as	cons-
trutoras	 devem	 levar	 suas	 ponde-
rações.	O	grupo	de	procuradores,	
com	 base	 em	 Curitiba,	 por	 esses	
dias	está	às	voltas	com	a	elabora-
ção	das	primeiras	ações	contra	os	
empreiteiros.	Eles	estudam	ardua-
mente	as	provas	 já	 reunidas.	Vão	
propor	ações	penais	por	corrupção	
e	 organização	 criminosa,	 entre	
outros	 delitos,	 e	 também	 ações	
de	 caráter	 civil,	 por	 improbidade.	
Desde	 o	 dia	 14,	 numa	 operação	
sem	precedentes,	os	principais	di-
rigentes	dessas	construtoras	estão	
presos,	 por	 ordem	 do	 juiz	 federal	
Sérgio	Moro,	que	conduz	as	ações	
da	Lava	Jato.	O	Ministério	Público	
Federal	está	convencido	de	que	a	
investigação	 aponta	 “minúcias	 da	
organização	criminosa”	que	opera-
va	na	Petrobrás.	Para	os	procura-
dores,	o	esquema	de	“cartelização	
das	 empreiteiras	 gerou	 danos	 de	
magnitude	 infindável	 à	 estatal	 pe-
trolífera”.	(Fonte:	Site	Estadão)

Procuradoria rejeita acordão das 
empreiteiras do cartel
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Prefeitura e empresa Cutrale realizam tarde 
esportiva no centro de esportes e lazer

	 A	 Prefeitura	 do	 Prata	 e	
a	Empresa	Cutrale	realizaram	no	
dia	 29	 de	 novembro,	 uma	 tarde	
esportiva	para	os	alunos	do	futsal.	
Houve	 distribuição	 de	 pipocas,	
algodão	 doce	 e	 a	 realização	 de	

várias	brincadeiras.	O	Prefeito	Dr.	
Anuar	Arantes	Amui	e	os	Diretores	
da	Empresa	Cutrale	prestigiaram	
o	evento	e	 ficaram	 imensamente	
satisfeitos	com	o	sucesso	do	pro-
jeto	da	Escola	de	Futsal.

e	a	distribuição	de	presentes	e	
cachorro-quente	para	todas	as	
crianças	 	 do	 Distrito.	Ao	 final	

da	solenidade	de	formatura	foi	
servido	 um	 coquetel	 a	 todos	
os	presentes.

Continuação página 1

LEILÃO 003/2014 – PREFEITURA MUNICIPAL DO PRATA
Data:	15/12/2014	

Horário:	08:00	horas	

Local:	
Almoxarifado	da	

Prefeitura

Informações:	
(034)	3431-8741	e	

3431-8746

LOTE	01:	
MOTONIVELADORA		CATERPILLAR	120	G	ANO:	1989
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Gasolina e diesel estão mais 
caros no Brasil que no exterior
	 O	 preço	 da	 gasolina	
está	entre	20%	e	24%	mais	alto	
no	Brasil	 do	que	no	exterior.	No	
diesel,	a	diferença	é	de	cerca	de	
15%.	O	cálculo	compara	o	preço	
praticado	 no	 país	 e	 no	 golfo	 do	
México,	 principal	 referência	 in-
ternacional.	 Os	 brasileiros	 estão	
pagando	mais	que	os	estrangei-
ros	 pelos	 combustíveis,	 porque	
o	 petróleo	 desabou	 no	mercado	
internacional,	 mas	 a	 queda	 não	
foi	repassada	no	país.	O	governo	
foi	na	contramão	e,	após	a	reelei-
ção	da	presidente	Dilma,	reajus-
tou	a	gasolina	em	3%	e	o	diesel	
em	5%.	O	objetivo	do	reajuste	é	
fortalecer	as	combalidas	finanças	
da	Petrobras.	De	2010	até	outu-
bro	de	2014,	a	estatal	subsidiou	
o	 consumidor	 brasileiro	 ao	 ven-
der	gasolina	mais	barata	do	que	
no	 exterior.	 O	 governo	 resistia	
a	 reajustar	 a	 gasolina	 para	 não	
elevar	ainda	mais	a	 inflação.	No	
auge,	a	diferença	desfavorável	à	
Petrobras	chegou	a	30%.	Confor-
me	o	CBIE	(Centro	Brasileiro	de	
Infraestrutura),	 a	 estatal	 acumu-
lou	perdas	de	R$	51,4	bilhões	no	
período	 pelo	 custo	 de	 oportuni-
dade	(o	quanto	poderia	ter	ganho	
se	vendesse	em	outro	mercado).	
Agora,	são	os	consumidores	bra-
sileiros	que	estão	 subsidiando	a	
Petrobras.	 Com	 a	 atual	 diferen-
ça	 de	 preços,	 o	 ganho	 mensal	
da	 estatal	 é	 de	R$	 607	milhões	
na	gasolina	e	de	R$	1,059	bilhão	
no	diesel.	É	preciso	ressaltar,	no	
entanto,	que	nem	tudo	vai	para	a	

empresa,	porque	o	custo	do	frete	
encarece	o	produto	brasileiro	em	
cerca	de	10%.	"A	estatal	está	ga-
nhando	musculatura,	mas	depois	
de	 anos	 de	 perdas	 ainda	 falta	
muito",	diz	Fábio	Silveira,	diretor	
de	 pesquisa	 da	 consultoria	 GO	
Associados.	 Segundo	 Adriano	
Pires,	diretor	do	CBIE,	uma	des-
valorização	 brusca	 do	 real	 pode	
anular	a	vantagem	da	Petrobras,	
pois	encareceria	os	combustíveis	
em	moeda	local	e	elevaria	o	cus-
to	da	dívida	em	dólar.	A	queda	do	
preço	 do	 petróleo	 também	 não	
favorece	os	investimentos	da	Pe-
trobras.	 Os	 analistas	 já	 têm	 dú-
vida	 sobre	 qual	 é	 o	 patamar	 de	
preços	 que	 viabilizaria	 os	 altos	
investimentos	no	pré-sal.	Só	nos	
últimos	30	dias,	o	preço	do	petró-
leo	 tipo	Brent,	 referência	 para	 o	
mercado,	 caiu	 15,7%	 para	 US$	
72,05	por	barril.	Um	ano	atrás,	o	
barril	era	cotado	a	US$	106,4.	A	
queda	 se	 acentuou	 na	 semana	
passada,	 quando	a	Opep,	 cartel	
dos	 países	 petroleiros,	 informou	
que	não	 vai	 reduzir	 a	 produção.	
Nesta	segunda	 (1º),	o	dia	 foi	de	
recuperar	parte	das	perdas,	e	os	
preços	subiram	3,4%.	A	derroca-
da	do	preço	é	consequência,	so-
bretudo,	da	redução	do	consumo	
nos	EUA	com	a	maior	utilização	
do	gás	de	xisto.	Investidores	que	
aplicavam	dinheiro	em	commodi-
ties	também	estão	migrando	para	
títulos	da	dívida	americana	na	ex-
pectativa	de	que	os	juros	subam.	
(Fonte:	Site	UOL)

“Candidatos a deputado são suspeitos de coagir funcionári-
os. Cerca de 80 servidores comissionados foram intimados 

como testemunhas”

PF apura suposto esquema de abuso 
de poder político em Uberlândia

	 A	Polícia	Federal	(PF)	de	
Uberlândia	iniciou	as	investigações	
para	 apurar	 um	 suposto	 esquema	
de	abuso	de	poder	político	e	eco-
nômico	na	cidade,	cometido	duran-
te	o	período	eleitoral	 por	parte	de	
candidatos	 a	 deputado.	 Segundo	
o	delegado	Carlos	Henrique	Cotta	
D'Ângelo,	 cerca	 de	 80	 servidores	
municipais	foram	intimados	e	estão	
sendo	ouvidos	na	delegacia	nesta	
segunda-feira,	 1.	 A	 apuração	 co-
meçou	 após	 o	 Ministério	 Público	
Federal	 (MPF)	 receber	 uma	 de-
núncia	 de	 que	 alguns	 candidatos	
da	 cidade	 teriam	 coagido	 os	 ser-
vidores	a	atuar,	 de	alguma	 forma,	
em	campanhas	eleitorais	em	troca	
da	 permanência	 dos	 mesmos	 em	
cargos	 comissionados.	 “O	 cargo	
comissionado	pode	ser	demissível	
a	 qualquer	 momento,	 sem	 justifi-
cativa.	O	que	chegou	para	nós	 foi	
que	 eles	 acataram	 ordens,	 ainda	
que	 ilícitas,	 de	 determinados	 can-
didatos	 com	 medo	 de	 perder	 o	
emprego”,	 justificou	 o	 delegado.	
Como	apurado	inicialmente,	alguns	
funcionários	 estariam	 sendo	 obri-
gados	a	aumentar	a	carga	horária	
de	trabalho	para	participar	da	cam-
panha	eleitoral,	outros	 tinham	que	
pintar	 e	 ou	 adesivar	 carros	 com	
propaganda	do	candidato,	além	de	

fazer	 viagens	 em	 alguns	 casos.	A	
denúncia	 ainda	 apontou	 que	 dois	
funcionários	 do	 Município	 teriam	
feito	 empréstimo	 ao	 banco	 para	
custear	 a	 campanha	 eleitoral	 dos	
envolvidos.	Após	as	eleições,	o	va-
lor	 seria	 ressarcido	no	pagamento	
do	salário.	Das	intimações,	a	maio-
ria	foi	direcionada	a	servidores	das	
secretarias	 municipais	 de	 Trânsito	
e	Transporte	(Settran)	e	Desenvol-
vimento	Social	e	Trabalho.	O	intuito	
de	colher	os	depoimentos	no	mes-
mo	dia	é	para	preservar	a	integrida-
de	e	garantir	segurança	das	teste-
munhas.	A	partir	dos	depoimentos,	
a	polícia	vai	levantar	mais	detalhes	
sobre	o	crime,	caso	tenha	ocorrido,	
e	 os	 nomes	 dos	 envolvidos.	 	 Al-
guns	 nomes	 já	 foram	 levantados	
nos	 primeiros	 depoimentos,	 mas,	
de	acordo	com	o	delegado	da	PF,	
o	 procedimento	 se	 encontra	 em	
segredo	de	Justiça	e,	por	isso,	não	
é	 possível	 divulgar	 mais	 detalhes	
sobre	 a	 investigação.	 “Vamos	 se-
guir	com	essas	 investigações	com	
muita	seriedade	já	que	a	própria	lei	
nos	 obriga	 priorizar	 os	 inquéritos	
de	 natureza	 eleitoral,	 para	 evitar	
que	maus	candidatos	sejam	diplo-
mados	ou	permaneçam	em	cargos	
públicos”,	 afirmou	D’Ângelo.	 (Fon-
te:	Portal	G1)
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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

Congresso confirma emplacamento de máquinas 

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

	 O	 Congresso	 Nacional	
manteve	 o	 veto	 da	 presidente	
Dilma	 Rousseff	 ao	 projeto	 do	
deputado	 federal	 Alceu	 Moreira	
(PMDB/RS)	 que	 acabava	 com	 o	
emplacamento	e	o	 licenciamento	
e	 o	 IPVA	 para	 tratores	 e	 colhei-
tadeiras.	 “É	 um	 absurdo	 susten-
tar	 a	 cobrança	 para	 ferramentas	
de	 trabalho	 no	 campo	 como	 se	
fossem	 carros	 de	 passeio.	 São	

enxadas	com	motor.	É	mais	uma	
forma	de	meter	a	mão	no	bolso	do	
produtor,	mais	uma	medida	insen-
sível	com	aqueles	que	produzem	
alimentos	 e	 sustentam	 a	 econo-
mia	 do	 País”,	 lamentou	Moreira.	
Os	 parlamentares	 calculam	 que	
o	emplacamento	representará	um	
custo	de	3%	do	valor	das	máqui-
nas	 para	 os	 produtores.	 (Fonte:	
Canal	Rural)

E D I T A L - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015

	 A	Confederação	da	Agricultura	e	Pecuária	do	Brasil	 –	CNA,	em	
conjunto	com	as	Federações	Estaduais	de	Agricultura	e	os	Sindicatos	Rurais	
e/ou	de	Produtores	Rurais	com	base	no	Decreto-lei	nº	1.166,	de	15	de	abril	
de	1971,	que	dispõe	sobre	a	arrecadação	da	Contribuição	Sindical	Rural	-	
CSR,	em	atendimento	ao	princípio	da	publicidade	e	ao	espírito	do	que	con-
tém	o	art.	605	da	CLT,	vêm	NOTIFICAR	e	CONVOCAR	os	produtores	rurais,	
pessoas	jurídicas,	que	possuem	imóvel	rural,	com	ou	sem	empregados	e/
ou	empreendem,	a	qualquer	título,	atividade	econômica	rural,	enquadrados	
como	 “Empresários”	 ou	 “Empregadores	Rurais”,	 nos	 termos	 do	 artigo	 1º,	
inciso	II,	alíneas	“a”,	“b”	e	“c”	do	citado	Decreto-lei,	para	realizarem	o	paga-
mento	das	Guias	de	Recolhimento	da	Contribuição	Sindical	Rural,	referente	
ao	exercício	de	2015,	devida	por	força	do	Decreto-lei	1.166/71	e	dos	artigos	
578	e	seguintes	da	CLT.	O	recolhimento	da	CSR	deverá	ocorrer,	 imprete-
rivelmente,	até	o	dia	31	de	janeiro	de	2015,	em	qualquer	estabelecimento	
integrante	do	sistema	nacional	de	compensação	bancária.	A	falta	do	reco-
lhimento	da	Contribuição	Sindical	Rural	–	CSR,	até	a	data	do	vencimento	
(31	de	janeiro	de	2015),	constituirá	o	produtor	rural	em	mora	e	o	sujeitará	
ao	pagamento	de	 juros,	multa	e	atualização	monetária	previstos	no	artigo	
600	da	CLT.	As	guias	foram	emitidas	com	base	nas	informações	prestadas	
pelos	contribuintes	nas	Declarações	do	Imposto	sobre	a	Propriedade	Terri-
torial	Rural	–	ITR,	repassadas	à	CNA	pela	Secretaria	da	Receita	Federal	do	
Brasil	–	SRFB,	remetidas,	por	via	postal,	para	os	endereços	indicados	nas	
respectivas	Declarações,	com	amparo	no	que	estabelece	o	artigo	17	da	Lei	
nº	9.393,	de	19	de	dezembro	de	1.996,	e	o	7º	Termo	Aditivo	do	Convênio	
celebrado	entre	a	CNA	e	a	SRFB.	Em	caso	de	perda,	de	extravio	ou	de	não	
recebimento	da	Guia	de	Recolhimento	pela	via	postal,	o	contribuinte	deverá	
solicitar	a	emissão	da	2ª	via,	diretamente,	à	Federação	da	Agricultura	do	Es-
tado	onde	tem	domicílio,	até	5	(cinco)	dias	úteis	antes	da	data	do	vencimen-
to,	podendo	optar,	ainda,	pela	sua	retirada,	diretamente,	pela	internet,	no	site	
da	CNA:	www.canaldoprodutor.com.br.	Eventual	impugnação	administrativa	
contra	o	lançamento	e	cobrança	da	Contribuição	Sindical	Rural	–	CSR	de-
verá	ser	encaminhada,	por	escrito,	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	contado	do	
recebimento	da	guia,	para	a	sede	da	CNA,	situada	no	SGAN	Quadra	601,	
Módulo	K,	Edifício	CNA,	Brasília	-	Distrito	Federal,	Cep:	70.830-021	ou	da	
Federação	da	Agricultura	do	seu	Estado,	podendo	ainda,	ser	enviada	via	in-
ternet	no	site	da	CNA:	cna@cna.org.br.	O	sistema	sindical	rural	é	composto	
pela	Confederação	da	Agricultura	e	Pecuária	do	Brasil–CNA,	pelas	Federa-
ções	Estaduais	de	Agricultura	e/ou	Pecuária	e	pelos	Sindicatos	Rurais	e/ou	
de	Produtores	Rurais.	

Brasília,	03	de	dezembro	de	2015.	
Kátia	Regina	de	Abreu

Presidente

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, 
MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo	Amaral	França,	Oficial	do	Serviço	Registral	das	Pessoas	Naturais	desta	Comarca	de	Prata-MG,	na	forma	
da	lei,	etc,	faz	saber	que	pretendem-se	casar,	em	seu	cartório,	os	nubentes:	-	LUIZ	FERNANDO	DOS	SANTOS	
PALMEIRA,	solteiro,	montador,	Filho	de	JOSÉ	PAULO	PALMEIRA,	e	de	CICERA	MARIA	DOS	SANTOS,	residente	
no(a)	Rua	Oliveira	Vieira	de	Souza,	441,	Prata-MG,	e	ANA	LIA	SILVESTRE	ARRUDA,	solteira,	do	lar,	Filha	de	e	
de	ANDREA	SILVESTRE	ARRUDA	VIEIRA,	residente	no(a)	Rua	Oliveira	Vieira	Souza,	441,	Prata-MG.	CARLOS	
ROBERTO	RAMOS	FERNANDES,	solteiro,	armador,	Filho	de	JOÃO	RIBEIRO	FERNANDES,	e	de	CARMELINA	DA	
SILVA	RAMOS,	residente	no(a)	Rua	Carlos	Camargos,	115,	Prata-MG,	e	RAIRA	LIMA	DE	SOUSA,	solteira,	do	lar,	
Filha	de	RAIMUNDO	NONATO	DE	SOUSA	e	de	RAIMUNDA	MARIA	LIMA	DE	SOUSA,	residente	no(a)	Rua	Carlos	
Camargos,	115,	Prata-MG.	-	SIDNEY	LUIS	MARTINS,	solteiro,	serviços	gerais,	Filho	de,	e	de	ABADIA	APARECIDA	
MARTINS,	residente	no	(a)	Rua	Major	Eustáquio,	137,	Centro,	Prata-MG,	e	NARA	JANE	SILVA	OLIVEIRA,	solteira,	
assistente	social,	Filha	de	ALEMAR	DONIZETI	SILVA	DE	OLIVEIRA	e	de	MARIA	APARECIDA	SILVA	OLIVEIRA,	
residente	no(a)	Rua	Major	Carvalho,	137,	Centro,	Prata-MG.	 -	MAICON	LUIS	VIEIRA,	divorciado,	Suinocultura,	
Filho	de	LUIS	CARLOS	VIEIRA,	e	de	HIGINA	DE	FATIMA	DUARTE	MELO,	residente	no(a)	Travessa	Olimpica,	35,	
Centro,	Prata-MG,	e	KATIA	PEREIRA	DA	SILVA,	solteira,	do	lar,	Filha	de	WALMIR	PEREIRA	DA	SILVA	e	de	LOUR-
DES	ALVES	DA	SILVA,	residente	no(a)	Travessa	Olímpica,	35,	centro,	Prata-MG.	-	LUCAS	ALVES	DE	ANDRADE,	
solteiro,	serralheiro,	Filho	de,	e	de	WILMA	APARECIDA	ALVES	ANDRADE,	residente	no(a)	Avenida	Dr.	Geraldo	Va-
ladão	Bitencourt,	620,	Colina	Park	Boulevard,	Prata-MG,	e	SONIA	RAMOS	BARBOSA,	solteira,	estudante,	Filha	de	
JOSÉ	MARIA	RAMOS	e	de	ROSEMARY	BARBOSA,	residente	no(a)	Rua	Major	Eustáquio,	104,	Centro,	Prata-MG.	
-	WARLEY	RODRIGUES	DOS	REIS,	solteiro,	operador	de	maquina,	Filho	de	MAURICIO	DOS	REIS,	e	de	VANUSA	
SOARES	RODRIGUES,	residente	no(a)	Rua	Carlos	Alberto	de	Souza,	444,	Prata-MG,	e	KETLEN	GONÇALVES	
LIMA,	solteira,	estudante,	Filha	de	SIMONEI	GONÇALVES	SILVA	e	de	LUCIANA	LIMA	DA	COSTA	SILVA,	residente	
no(a)	Rua	Júlio	Vieira	do	Amaral,	63,	Prata-MG.	-	MARCOS	PAULO	MACEDO	DE	FREITAS,	solteiro,	funcionário	
público,	Filho	de	LAZARO	ADELAIDE	DE	FREITAS,	e	de	ROSEMIRA	FERREIRA	DE	MACEDO,	residente	no	(a)	
Rua	João	Pinheiro,	470,	Bela	Vista,	Prata-MG,	e	ANA	CRISTINA	DE	OLIVEIRA	TANNUS	ROCHA,	viúva,	comer-
ciante,	Filha	de	NIVALDO	ALVES	DE	OLIVEIRA	e	de	OLDAIR	DO	CARMO	DE	OLIVEIRA,	residente	no(a)	Rua	
João	Pinheiro,	470,	Bela	Vista,	Prata-MG.	-	EMILIO	DUARTE	DA	SILVA,	solteiro,	motorista,	Filho	de	JOSÉ	ALMIR	
PEREIRA	DA	SILVA,	e	de	ANGELA	MARIA	DUARTE	DA	SILVA,	residente	no(a)	Sitio	Rosa	de	Saron,	Prata-MG,	
e	HAQUILA	FERREIRA	DA	SILVA,	solteira,	professora,	Filha	de	AIRTON	MARIANO	DA	SILVA	e	de	LIBINA	FER-
REIRA	DOS	SANTOS	SILVA,	residente	no(a)	Rua	Belonizio	Jose	de	Souza,	91,	Prata-MG.	-	RODRIGO	MOURA	
FELICIANO,	 solteiro,	 administrador,	 Filho	 de	ASSIS	DE	SOUZA	FELICIANO,	 e	 de	VILMA	JERONIMA	MOURA	
FELICIANO,	residente	no(a)	Rua	Gameleiras,	200,	Prata-MG,	e	SABRINA	ALVES	MEDEIROS,	solteira,	auxiliar	ad-
ministrativo,	Filha	de	RONALDO	DOS	SANTOS	MEDEIROS	e	de	LUCIANA	ALVES	DE	OLIVEIRA	MEDEIROS,	re-
sidente	no(a)	Rua	Gameleiras,	200,	Prata-MG.	-	CARLOS	ALBERTO	DOS	SANTOS	OLIVEIRA,	solteiro,	operador	
de	produção	multifuncional,	Filho	de	CARLOS	AUGUSTO	DE	OLIVEIRA,	e	de	ROSANE	DOS	SANTOS,	residente	
no	(a)	Juliana	Andrade	Oliveira,	251,	Prata-MG,	e	LETICIA	OLIVEIRA	FERREIRA,	solteira,	operador	de	produção	
multifuncional,	Filha	de	WANDERLEY	SOUZA	FERREIRA	e	de	JESAINE	DE	OLIVEIRA,	residente	no(a)	Rua	Rio	
de	Janeiro,	404,	Prata-MG.	Se	alguém	tiver	conhecimento	da	existência	algum	impedimento	legal,	oponha-o	na	
forma	da	lei.	E	para	constar	e	chegar	este	ao	conhecimento	de	todos,	lavro	o	presente	que	foi	afixado	no	lugar	de	
costume	e	publicado	na	imprensa.	Prata-MG,	03	de	dezembro	2014.

Ricardo	Amaral	França/Escrivão
Cartório	do	Registro	Civil	das	Pessoas	Naturais	de	Prata-MG

Rua	Dom	Eduardo,	715,	sala	02	Centro,	Prata-MG.
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Por Bernardo Santoro, publicado no Instituto Liberal

O impeachment da Presidente 
parece ser questão de tempo

	 A	 Operação	 Lava-Jato,	
feita	 pela	 Polícia	 Federal,	 cada	
vez	mais	 se	 parece	 com	a	Ope-
ração	Mãos	Limpas,	feita	na	Itália	
na	 década	 de	 90	 contra	 a	máfia	
lá	instalada,	que	resultou	em	uma	
profunda	reforma	política	e	a	ex-
tinção	de	vários	grandes	partidos	
italianos.	Vários	pequenos	opera-
dores	da	Petrobras	já	chegaram	a	
acordos	de	delação	premiada	que	
resultarão	na	devolução	de	quase	
meio	 bilhão	 de	 reais	 aos	 cofres	
públicos.	Além	deles,	outros	dois	
ex-funcionários	 já	 fizeram	 acor-
dos	 parecidos.	 Paulo	 Roberto	
Costa	 devolverá	 70	 milhões	 de	
reais	e	Pedro	Barusco	inacreditá-
veis	250	milhões	de	reais.	Já	está	
provada	a	implicação	de	mais	de	
100	políticos	no	esquema,	dentre	
três	partidos	da	base	governista:	
PT,	 PP	 e	 PMDB.	 A	 maior	 parte	
desses	negócios	foi	feita	sob	a	tu-
tela	da	Presidente	Dilma	Rousse-
ff,	seja	no	próprio	cargo	executivo	
máximo	 da	 república,	 seja	 como	
Presidente	do	Conselho	de	Admi-

nistração	da	Petrobras.	Com	o	fim	
das	investigações	e	sua	publiciza-
ção,	restará	evidente	que	o	impe-
achment	da	Presidente	Dilma	não	
será	uma	questão	de	“se”,	mas	de	
“quando”.	 E	 o	 “quando”,	 adianto,	
não	 será	 agora.	 O	 colunista	 do	
Globo,	 Merval	 Pereira,	 escreveu	
no	 Globo	 que	 tem	 essa	 mesma	
sensação,	 e	 que	 as	 manifesta-
ções	 pelo	 impeachment	 não	 são	
um	 golpismo,	 e	 sim	 apenas	 um	
movimento	 deslocado	 no	 tempo.	
Daqui	a	três	ou	seis	meses	essas	
passeatas	realmente	terão	signifi-
cado,	especialmente	quando	sou-
bermos	a	extensão	da	implicação	
do	Palácio	do	Planalto	nas	opera-
ções.	Com	a	Presidente	afastada	
e	o	Vice-Presidente	Michel	Temer	
assumindo,	 fica	 a	 seguinte	 per-
gunta:	e	daí,	o	que	muda	de	fato?	
Essa	é	uma	pergunta	pertinente,	
pois	ainda	não	sabemos	que	tipo	
de	força	política	vai	emergir	dessa	
ruptura	 política.	 Na	 Itália,	 ascen-
deu	 ao	 poder	 um	 representante	
pervertido	e	estatista	do	empresa-

riado,	Silvio	Berlusconi.	Quem	vai	
assumir	 a	 dianteira	 do	 processo	
político?	 Se	 liberais	 e	 conserva-
dores	tomarem	posse	dessa	lide-
rança	e	estabelecerem	a	agenda	
política	brasileira	com	redução	do	
aparelho	 estatal,	 desburocratiza-
ção,	responsabilidade	fiscal	e	re-
dução	da	carga	tributária,	haverá	
uma	 real	 mudança.	 Mas	 tanto	 o	
movimento	 liberal	 quanto	 o	 con-
servador	são	bastante	restritos	no	
campo	político	ainda,	embora	es-
tejam	crescendo	com	vigor.	O	mo-
vimento	psolista	também	cresce	a	
olhos	vistos,	mas	não	tem	presen-
ça	política	nacional	relevante.	Por	
isso,	a	ordem	natural	do	processo	
político	será	a	substituição	de	um	
grupo	 político	 autoritário	 e	 patri-

monialista	 por	 outro	 com	 mes-
ma	 identidade	 ideológica	 e	 sem	
compromisso	 com	 reais	 mudan-
ças	 institucionais	no	país.	É	bem	
possível	 que,	 neste	 momento,	 a	
direita	que	está	indo	às	ruas	para	
ser	 humilhada	 por	 jornalistas	 ve-
nais	 esteja,	 na	 verdade,	 fazendo	
o	 jogo	 de	 pessoas	 sem	 compro-
misso	com	um	Brasil	 sustentável	
e	 livre.	 Mas	 isso	 não	 pode	 nos	
impedir	 de	 continuar	 a	 lutar	 pelo	
que	é	certo.	O	impeachment	será	
muito	 bom	 quando	 for	 atingido,	
mas	a	 verdadeira	 revolução	está	
no	dia-a-dia	dos	movimentos	pela	
liberdade,	seja	no	próprio	campo	
político,	como	no	acadêmico	e	no	
econômico.	E	 2018	 já	 é	 logo	 ali.	
(Fonte:	Site	Revista	Veja)
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Lula cairá na rede algum dia?
Quando	 as	 broncas	 da	 Opera-
ção	Lava	Jato	e	de	outros	casos	
bombásticos	-	e	abafados	-	como	
a	Operação	Porto	Seguro	chega-
rão	próximas	de	Luiz	Inácio	Lula	
da	Silva?	Eis	a	pergunta	que	vale	
alguns	 bilhões	 de	 dólares.	 Até	
agora,	a	blindagem	sobre	o	maior	
líder	 petista	 tem	 sido	 surpreen-
dentemente	 eficiente.	 Nos	 bas-
tidores	 do	 Judiciário,	 a	 previsão	
é	de	que	o	verdadeiro	juízo	final	
se	 aproxima.	 Uma	 investigação	
transnacional,	sob	comando	dos	
EUA,	apura	relações	entre	pode-
rosos	políticos	e	negócios	pouco	
usuais	 no	 eixo	 África-Portugal-
-Brasil.	A	recente	prisão	do	ex-pri-
meiro	 ministro	 português,	 José	
Socrátes,	 foi	 um	mau	 presságio	
para	o	amigo	e	parceiro	dele	Lula	
da	Silva.	Operações	que	estive-
rem	relacionadas	e	sob	suspeita	
de	 corrupção	 política,	 lavagem	
de	 dinheiro	 e	 provável	 financia-
mento	ao	tráfico	de	drogas	ou	ao	
terrorismo	internacional	estão	na	
mira	da	Águia.	A	corrupção	sistê-
mica	no	Brasil	 ficou	parcialmen-
te	 revelada	 nas	 relações	 entre	
políticos,	empreiteiras	e	doleiros	
ainda	 sob	 investigação	 da	Ope-
ração	 Lava	 Jato.	A	 rede	 de	 ne-
gócios	 é	 muito	 mais	 complexa,	
com	ramificações	no	exterior,	em	
idas	e	vindas	de	dinheiro	ao	Bra-
sil,	 para	negócios	aparentemen-

te	 lícitos	ou	para	financiamentos	
escusos	 do	 crime.	 A	 casa	 está	
quase	caindo	para	o	governo	do	
crime	organizado.	O	golpe	mortal	
contra	os	bandidos	pode	aconte-
cer	até	o	final	de	2014.	Grandes	
emoções	 estão	 previstas	 para	 o	
depoimento	 a	 ser	 prestado	 pelo	
professor	 Ildo	Sauer	na	próxima	
quarta-feira	 (3)	 na	CPMI	 da	Pe-
trobras.	 Naquela	 oportunidade,	
poderá	ser	constatado	se	estava,	
ou	 não,	 com	 razão	 o	 deputado	
petista	 que	 se	 insurgiu	 contra	 a	
convocação	 de	 Sauer,	 vocife-
rando	 que	 eles	 não	 estavam	 ali	
para	ficar	ouvindo	“qualquer	um”.	
Com	 toda	 a	 certeza,	 o	 profes-
sor	 da	USP	e	ex-diretor	 de	Gás	
e	Energia	da	Petrobras	 (período	
2003	 a	 2007)	 demonstrará	 que	
não	é	 “qualquer	um”,	e	que	 tem	
muito	 a	 colaborar	 para	 a	 apura-
ção	 da	 ladroagem	 que	 vitimou	
a	 Petrobras.	A	 propósito,	 com	 o	
objetivo	 de	 tornar	 o	 depoimento	
do	respeitado	técnico	o	mais	pro-
veitoso	 possível,	 recomenda-se	
uma	 coisa	 ao	 deputado	 petista	
que	 tentou	 desqualificá-lo:	 veja	
como	 o	 professor	 Sauer	 arrasa	
impiedosamente	 com	 Dilma	 e	
com	Lula	em	entrevistas	disponí-
veis	no	site	www.maracutaiasna-
petrobras.com.	 (©	 Jorge	Serrão.	
Edição	do	Blog	Alerta	Total	de	29	
de	Novembro	de	2014).

Paraná deverá se tornar o 2º 
maior produtor de leite do país, 

diz Norberto Ortigara 
	 Em	 pouco	 tempo,	 o	 Pa-
raná	 deverá	 se	 tornar	 o	 2º	 maior	
produtor	do	 leite	do	Brasil,	ficando	
atrás	 apenas	 do	 Estado	 de	Minas	
Gerais.	 A	 informação	 é	 do	 Secre-
tário	 de	 Agricultura	 do	 Estado,	
Norberto	 Ortigara.	 Segundo	 ele,	 o	
Estado	avança	em	qualidade	e	pro-
dutividade,	agregado	à	Aliança	Lác-
tea	 Sul-Brasileira,	 parceria	 entre	
os	 Estados	 do	 Paraná,	 Santa	 Ca-
tarina	 e	Rio	Grande	do	Sul,	 tendo	
como	 objetivo	 trocar	 experiências	
e	 identificar	ações	para	a	melhoria	

na	qualidade	e	produção	leiteira	na	
região.	De	acordo	 com	Ortigara,	 a	
produção	dos	 três	estados	sulistas	
equivale	à	mesma	da	Argentina.	O	
sudoeste	 do	 Paraná	 ultrapassa	 1	
bilhão	de	 litros	produzidos	ao	ano.	
“Estamos	investindo,	fortalecendo	a	
cadeia	leiteira	do	sudoeste,	fazendo	
unidades	de	referência	em	todos	os	
municípios,	capacitando	 técnicos	e	
produtores”,	pontuou.	Frisou	que	a	
produção	 leiteira,	 bem	 conduzida,	
aumenta	 a	 renda	 dos	 agricultores.	
(Fonte:	RBJ)


