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Melhorias no Desempenho 
Cultural do Municipio

 A Administração do Pre-
feito Dr. Anuar, resolve problemas 
em relação ao funcionamento do 
Frigorifico Local, que se arrasta-
va há décadas. O prefeito Anuar, 
desde que assumiu o cargo em 
janeiro de 2013, esteve preocu-
pado com produção e a comer-
cialização de carnes suínas e 
bovinas no mercado pratense, 
devido à questão do funciona-
mento e legalização do Frigori-
fico Municipal, que já tinha sido 
fechado por diversas vezes de-
vido irregularidades apontadas 
pelo PROCON e pelo Ministério 
Público Estadual. De imediato o 
prefeito Dr. Anuar, assinou e pu-
blicou diversos Decretos que re-
gulamentavam a Lei que Criou o 
Serviço de Inspeção Municipal, 
determinando que fosse coloca-
do em prática o Serviço de Inspe-
ção Municipal (SIM), através da 
Secretaria de Agricultura e Assis-
tência Rural, de forma que fosse 
possível capacitar e treinar fun-
cionários para que realizassem a 
Inspeção Sanitária e Industrial de 
toda a carne abatida no frigorifico 
local. Em relação à parte ambien-
tal, um dos maiores problemas 
de todos os frigoríficos do Brasil, 
o prefeito Dr. Anuar, fez a doa-
ção de um terreno da Prefeitura 
Municipal, que fica as margens 
do emissário, onde o empresário 
Gilmar Paiva, instalou todo um 
sistema de drenagem, capitação 
e peneiração dos resíduos do fri-
gorifico, fazendo um tratamento 
prévio, separando o sangue das 
fezes dos animais, onde o san-
gue coletado está sendo recolhi-
do por empresa terceirizada que 
recolhe o liquido para fabricação 
de ração para peixes, e as fezes 
dos animais são separadas, co-
locadas em uma composteira, e 
após secas são doadas para se-
rem utilizadas como adubos em 
hortas da cidade. Os restantes 
dos líquidos, já tratados, são lan-
çados no emissário, através de 
tubulação e vão diretamente para 
a Estação de Tratamento de Es-
goto (ETE), por onde passará por 

tratamento químico bacteriológi-
co. Atualmente o Frigorifico conta 
com a Presença de um Médico 
Veterinário e uma Agente do Ser-
viço de Inspeção Municipal (SIM), 
que realizam permanentemente 
durante todos os dias da semana, 
a inspeção sanitária e industrial 
dos animais, desde a chegada 
dos animais no curral, conferên-
cia de notas fiscais, GTA (Guia de 
Trânsito animal), acompanhando 
a insensibilização do animal, o 
atordoamento, a sangria, e todas 
as etapas do abate, inclusive re-
alizando a análise minuciosa de 
cada órgão e parte da carcaça, 
até o armazenamento das carnes 
nas câmeras frias, e a expedi-
ção final dos produtos rumo aos 
açougues da cidade, através da 
conferência da temperatura exi-
gida para sair do frigorifico. Com 
o total apoio da Prefeitura Mu-
nicipal e com as melhorias e os 
Investimentos feitos pelo atual 
Proprietário, o Empresário Gilmar 
Paiva Silvestre, a partir do dia 05 
de Janeiro de 2015, o Frigorifico 
(FRIGOPAIVA) ficou totalmente 
regularizado, apresentando toda 
documentação e infraestrutura 
necessária para ser contemplado 
com o Alvará de Operacionaliza-
ção, podendo inclusive realizar a 
etiquetagem e a carimbagem de 
todas as carcaças de carnes dis-
ponibilizadas ao consumo. Além 
do mais, agora as vísceras como 
(fígados, rins, coração e língua) 
também serão identificadas e 
seladas, facilitando o serviço da 
Equipe de Inspeção para com o 
controle de carnes clandestinas 
no mercado municipal. O Próximo 
passo será realizar o processo de 
equivalência junto ao Serviço de 
Inspeção Estadual do Estado de 
Minas Gerais (SISEI-MG), para 
que o frigorifico possa exportar 
seus produtos para todo o Esta-
do de Minas Gerais, aumentando 
assim a sua produção e conse-
quentemente, contribuindo com 
mais impostos para nossa cidade 
e gerando mais empregos para a 
população pratense.

Legalização do 
Frigorifico Municipal

 "Aos 14/01/2015, a as-
sessora administrativa do Setor 
de Divisão da Cultura, Maria He-
lena Cruz Mello, recebeu a visita 
do técnico em arqueologia e pro-
teção ao patrimônio cultural Clau-
dio Scarpano Silva, tendo como 
finalidade a apresentação de uma 
proposta para melhorar o desem-
penho das ações políticas e cultu-
rais do Município. O trabalho pro-
posto visa melhorias na captação 

de recursos Federais e Estaduais. 
Na oportunidade, contamos com 
a presença do Cacique Henrique 
Gamarra da tribo Terena do Mato 
Grosso e com o apoio da Secre-
tária de Educação e Cultura Liodê 
Aparecida Lopes Arantes, da As-
sessora Administrativa do Setor de 
Contabilidade da Prefeitura Noê-
mia Machado Cardoso Novais e do 
Técnico em Meio Ambiente Sergio 
Ferreira Moraes."

Em clima infernal de apagão, Dilma sobe 
mais impostos e Petrobras repassa ao 

povo o aumento na gasolina
 Um megainvestidor do 
mercado financeiro, que não con-
centra suas apostas de ganho em 
empresas estatais, reuniu amigos 
na rodinha de um clube de eli-
te em São Paulo para fazer uma 
previsão realista: "A partir dos 
próximos 60 dias, vamos assistir 
à maior crise econômica nunca 
antes vista". O bilionário certa-
mente já está se precavendo con-
tra o desastre no horizonte - que 
para ele pode até significar novas 
oportunidades de negócio. O des-
governo Dilma Rousseff experi-
mentará o aumento do fogo no in-
ferno político. E o cidadão comum, 
como sempre, pagará a conta do 
desastre, com aumento do custo 
de vida, inflação, desemprego e 
mais impostos para pagar com 
menos moeda no bolso. O Estado 
Capimunista brasileiro, que adora 
posar de Hobin Hood na véspera 
eleitoreira, volta a atuar na pele 
do famoso Sheriff de Nottingham, 
o vilão usurpador-cobrador de im-
postos injustos. Na maior cara de 
pau, o ministro da Fazenda com 
DNA de banqueiro, Joaquim Levy, 
anunciou a elevação de dois tribu-
tos que ferram com todo mundo: 
o PIS-Cofins sobre importações 
e a emblemática Contribuição de 
Intervenção do Domínio Econômi-
co (Cide) sobre os combustíveis. 
Também subiu o IOF sobre o cré-

dito da pessoa física. O governo 
espera arrecadar de R$ 20 bi a 
R$ 30 bilhões com a canetada. A 
Petrobras, afetada pelo escândalo 
do Petrolão, já avisou que repas-
sará o aumento de imposto para a 
gasolina, Na bomba, o estouro no 
bolso será de 5% a 7%. Enquanto 
a economia caminha para as tre-
vas do abismo, os brasileiros ex-
perimentaram nesta segunda feira 
um sinal de apagão em 11 estados 
e no Detrito Federal. O tal do Ope-
rador Nacional do Sistema Elétri-
co (desde criança pergunto quem 
é este babaca) mandou as distri-
buidoras cortarem energia, porque 
houve aumento no consumo. Além 
de jogar, como de costume, a cul-
pa nas condições climáticas (au-
mento da temperatura), o ministro 
das Minas e Energia, Eduardo 
Braga, logo correu para dar uma 
versão acidental para o procedi-
mento. Alegou uma inexplicável 
falha na linha de transmissão Nor-
te-Sul que derrubou o SIM (Siste-
ma Interligado Nacional). Pelo sim 
ou pelo não, o governo já avisou 
que vai repassar aos consumido-
res o custo da Conta de Desen-
volvimento Energético (CDE). O 
Tesouro Nacional, com a tesoura 
do Levy, tira o dele da reta e bota o 
nosso... (Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 20 de Janeiro 
de 2015).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL FALA DO SEU PLANO DE 
AÇÃO – Em meu mandato que se ini-
cia como presidente, vamos implantar 
várias mudanças com novos objetivos 
nesta casa de leis, como a Ouvidoria, 
reuniões itinerantes nos distritos e um 
sonho maior, de trazer a escola do Le-
gislativo para a nossa cidade. Ao fluir 
o trabalho, irei sempre me recorrer a 
imprensa local, para que possa infor-
mar a população pratense sobre nos-
sas realizações na Camara Municipal 
de Prata. Mais uma vez obrigado. 
Abraço. (Presidente vereador Marcel 
Vieira Rodrigues da Cunha)
GOL CONTRA? - A presidente Dilma 
Rousseff vetou o projeto de parce-
lamento das dívidas dos clubes de 
futebol sem qualquer contrapartida. 
Considerada impagável pelo futuro 
presidente da CBF, Marco Polo Del 
Nero, a dívida dos clubes chega a R$ 
4 bilhões. O ministro de Relações Ins-
titucionais, Pepe Vargas, alega que há 
divergências sobre a competência do 
governo para propor regras em rela-
ção ao funcionamento dos clubes, que 
são entidades privadas. 
REGRAS EM VIGOR - O Congresso 
aprovou um Refis (refinanciamento de 
dívidas fiscais), e os clubes poderiam 
aderir a esse programa. De acordo 
com o artigo 141 da Medida Provisó-
ria 656/2014, a dívida dos clubes seria 
renegociada em 20 anos (240 meses), 
com redução de 70% das multas iso-
ladas, de 30% dos juros de mora e de 
100% sobre o valor de encargo legal. 
Já a Lei de Responsabilidade Fiscal 
do Esporte (LRFE), que poderia ser 
deixada de lado em caso de sanção, 
prevê que a dívida em questão será 
parcelada em 25 anos, desde que os 
clubes se adequem a parâmetros de 
gestão financeira e responsabilidade 
fiscal, também fixados nos substituti-
vos.
APERTADINHOS - Políticos temem 
que o Procurador-Geral da República, 
Rodrigo Janot, comece a denunciar, a 
partir da semana que vem, antes da 
posse da nova legislatura, quem está 
metido no Petrolão. Janot já escalou 
os procuradores regionais Douglas 
Fischer e Vladimir Aras para cuidar 
das análises das delações premia-
das de Paulo Roberto Costa e Alberto 
Youssef - que incriminam dezenas de 
parlamentares com direito ao absur-
do foro privilegiado. Além de Fischer 
e Aras, o grupo de trabalho tem mais 
seis integrantes: os procuradores da 
República Andrey Borges, Bruno Ca-
labrich, Fabio Magrinelli e Rodrigo 
Telles; e os promotores do DF Sergio 
Cabral Fernandes e Wilton Queiroz de 
Lima.
A SÍNDROME DO PÂNICO - Na lin-
guagem psiquiátrica chamada de 
transtorno do pânico, é uma enfermi-
dade que se caracteriza por crises ab-
solutamente inesperadas de medo e 
desespero. A pessoa tem a impressão 
de que vai morrer naquele momento 
de um ataque cardíaco, porque o co-
ração dispara, sente falta de ar e tem 
sudorese abundante. Quem padece 
de síndrome do pânico sofre durante 
as crises e ainda mais nos intervalos 
entre uma e outra, pois não faz a me-
nor ideia de quando elas ocorrerão 
novamente, se dali a cinco minutos, 
cinco dias ou cinco meses. Isso traz 
tamanha insegurança que a qualidade 
de vida do paciente fica seriamente 
comprometida.
VIOLÊNCIA TOMA CONTA DO MUN-
DO – Até quando senhor! Vivemos es-
tarrecidos diante dos noticiários televi-
sivos de violência contra as pessoas. 
Sofrem violações: crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e idosos; ho-

mens e mulheres de todas as classes, 
em todos os lugares do mundo. Por 
que motivo há tanto ódio e ganância? 
Por que vidas são colocadas sem ne-
nhum valor? Um par tênis ou um boné 
valem mais que uma vida! É como se 
Idéias valessem mais que centenas 
de vidas; A “felicidade” valesse mais 
que muitas pessoas; “que morram ou 
se percam a muitos, contando que eu 
ganhe”; este é o jogo!  Olha-se para 
frente e não há horizonte, ou um por-
to seguro; estamos todos caminhan-
do para o caos!  O que as pessoas 
ganharam tendo tantos direitos e li-
berdades, se a vida está sempre em 
perigo?  Por que Deus não intervém 
e salva tantas vidas que se tornaram 
tão frágeis, diante de um sistema ro-
busto? Perguntam muitos! A resposta 
não é simples, mas é possível suge-
rirmos algum argumento que justifique 
este cenário caótico! Talvez a respos-
ta esteja na própria pergunta: Por que 
Deus não intervém? Porque para uma 
grande parte das pessoas, Deus não 
faz diferença; em muitas  escolas, 
por exemplo, Deus não pode entrar, 
pois vai confundir as crianças com 
tanta religiosidade; muitos acreditam 
que a crença em Deus é papo, está 
superado; que agora é liberdade de 
expressão! Tiram o símbolo do cruci-
fixo das instituições públicas, porque 
o sistema é laico; Deus aqui não!  Su-
gere as autoridades. Pra que ensinar 
os filhos a rezar ou orar? Isso é alie-
nação. Os pais já não ensinam seus 
filhos  a fazerem oração, na hora de 
deitar, levantar ou na hora das refei-
ções, já não se abençoa mais os filhos 
quando saem ou chegam em casa. 
Não leem a Bíblia, não se conhece 
a sagrada escritura, não se sabe se 
Gênesis é Antigo ou Novo testamento. 
Não se conhecem os mandamentos 
ou pratica-os. Não frequenta nenhu-
ma igreja. Os bancos estão vazios nos 
templos, enquanto o coração humano 
encontra-se cheio de angustias. Para 
responder as questões que afligem a 
humanidade e trazer paz aos homens 
e mulheres de nosso tempo, precisa-
mos nos lembrar: Não foi Deus que 
nos esqueceu, fomos nós mesmos 
que nos esquecemos Dele. Jesus 
com os braços abertos na cruz se 
encontra sozinho, porque foi negado 
o abraço de amor que Ele queria nos 
dar; pregaram seus pés para que Ele 
não corresse atrás de nós; o resultado 
de tudo isso é a constante inquietude 
humana, é o grito sufocado de socor-
ro, sem saber a quem recorrer.  Jesus 
disse: - Eu Sou o Caminho, a Verdade 
e a Vida (Jo 14,6). Eu vim para que to-
dos tenham vida e vida em abundân-
cia (Jo 10,10). O povo perguntou: ... 
Que devemos fazer? Responderam-
-lhe: - Creia no Senhor Jesus e serás 
salvo tu e tua família. (Atos  16,30-31). 
Caro leitor, creio seja essa uma res-
posta ao coração, uma luz no fim do 
túnel, um grande abraço!  José Romes 
Bertoldo – Conselho Tutelar de Prata.
MATRÍCULAS E REMATRÍCULAS 
NAS ESCOLAS DA REDE MU-
NICIPAL - A partir do dia 21/01/15 
(quarta-feira), abertas as matrículas 
e rematrículas nas Escolas da Rede 
Municipal de Ensino em Prata, no 
horário das 07:00 as 13:00 horas. A 
Escola Municipal Dr. Severiano Vile-
la Junqueira está em reforma, estará 
funcionando para “matrículas e rema-
trículas” no Postinho de Saúde, no 
Bairro Primavera. Portanto, os pais ou 
responsáveis pelos alunos já podem 
se direcionar a escola mais próxima 
de sua casa e garantir a matricula. 
Temos a preocupação de levar a “edu-
cação às crianças” em qualquer lugar 
que ela esteja dentro do município de 
Prata. O nosso dever é garantir esco-
la para todas elas, afirma o prefeito 
Anuar Arantes Amui e a Secretária 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO OU ALUGO UMA CASA – Na Rua Vanda de carvalho, 78, com 
03 quartos sendo um suíte: Tratar (34) 9974-7205.
VENDO 07 TERRENOS – Próximo à rodovia no Bairro Progresso: Tratar 
(34) 9974-7205
VENDO 01 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 6.600: Tratar (34) 9974-
72005

de Educação Liodê Aparecida Lopes 
Arantes. As aulas nas escolas da rede 
municipal de ensino iniciam dia 02 de 
Fevereiro. A quantidade de vagas é 
ilimitada e estão disponíveis para to-
das as crianças do município. (Marilza 
Viana/Diretora).
GOLPE FÁCIL DE CAIR, ELES NÃO 
PEDEM A SUA SENHA – Você recebe 
uma ligação, meu nome é minha fun-
cional, quero que você confirme uma 
compra. É óbvio que você responde 
que não, ai começa uma longa con-
versa! Convence-te que o cartão foi 
clonado e vai fazer o crédito daquele 
valor. Agora você vai confirmar alguns 
dados! O seu endereço é, você res-
ponde que sim, ai começa o golpe! Se 
tiver dúvida você pode ligar no 0800 
que se encontra na parte traseira do 
seu cartão e falar com nosso Departa-
mento de Segurança. Ai, eles dão um 
número de protocolo. Continua o ban-
dido, por favor, pegue seu cartão e leia 
para mim o seu número, continua cor-
reto, agora vire o seu cartão e leia, por 
favor os 3 ou 4 últimos números  no 
verso! Ai o bandido diz: Realmente o 
seu cartão estava clonado, você está 
recebendo o crédito da compra indevi-
da. Gentilmente o bandido indaga? O 
Sr. Teria alguma outra pergunta? Esta 
consumado o golpe, dentre de 10 mi-
nutos eles começam a usar o seu car-
tão e provavelmente só vai descobrir 
quando chegar o extrato do cartão.
CENTENÁRIO DA MORTE DE DOM 
ALEXANDRE GONALVES DE AMA-
RAL -Virou praxe comemorar o cen-
tenário de nascimento de figuras ex-
pressivas. Nessa lista não pode ficar 
de fora Dom Alexandre Gonçalves 
do Amaral, nascido em 12 de junho 
de 1906. Sua Excelência governou a 
arquidiocese de Uberaba por 39 pro-
fícuos anos. Após o seu prolongado 
pastoreio, ainda viveu, como arcebis-
po emérito, em merecido descanso,  
por mais 23 anos. Morreu com a ida-
de muito rara de 96 anos, em 05 de 
fevereiro de 2002. Uberaba, e todo o 
Brasil muito lhe devem. Vou elencar, a 
seguir, alguns tópicos de sua notável 
existência. Para progredirmos na nos-
sa vida de Igreja, vez por outra pre-
cisamos olhar para trás, e verificar os 
lances que fizeram história em outras 
épocas. Assim relativizamos um pou-
co o tempo presente, que se vincula 
aos tempos antigos por laços indes-
trutíveis.
TRAJETÓRIA DO GRANDE BISPO -   
O prolongado tempo do crepúsculo de 
sua existência, bem como seus fune-
rais, estiveram fora da retina da gran-
de população. Falando em reconheci-
mento humano, que se manifestou de 
maneira jamais vista nas celebrações 
fúnebres de João Paulo II, isso não 
aconteceu com Dom Alexandre. Os 
ritos derradeiros, bem como o acom-

panhamento para o último jazigo de 
seu corpo, contou com a presença re-
duzida de fiéis e de amigos. Para não 
falar em presença reduzidíssima. Mui-
tas pessoas se interrogaram sobre as 
razões de tão inesperada  reação. A 
explicação é  fácil de localizar. Embora 
ele tenha sido, em outras épocas, um 
arcebispo de proa, tornou-se um gran-
de desconhecido para toda a nova 
geração. Pois ficou ausente, pela sua 
aposentadoria, durante mais de 20 
anos. O seu aparecimento público fu-
gaz, em alguma celebração, ou uma 
visita de poucos minutos, não contra-
balançavam o longo hiato de ausência 
na vida pública. Entre as pessoas de 
30 anos para baixo, ninguém mais sa-
bia quem era Dom Alexandre.
DOM ALEXANDRE UM HOMEM 
CULTO E PREPARADO -  Tendo a sua 
Diocese, em tempos de más estradas, 
o tamanho que chegava aos 100 mil 
quilômetros quadrados (abrangia todo 
o Triângulo Mineiro), as circunstâncias 
o obrigaram a ser um permanente via-
jeiro para visitar as comunidades. Era 
um Bispo de forte personalidade, que 
não temia o embate com eventuais 
oponentes. Escreveu milhares de ar-
tigos, muitos dos quais tinham cunho 
polêmico. Segundo o gosto de sua 
época, eram verdadeira esgrima inte-
lectual. Mas o seu forte era a oratória. 
Houve tempos em que foi considerado 
o maior orador sacro do Brasil. Sabia 
ser empolgante. Era constantemente 
convidado para proferir o sermão so-
lene – sempre de cor -  nos mais va-
riados recantos de Minas, São Paulo, 
Bahia e Rio de Janeiro. E alhures. Os 
mais antigos de Uberaba se lembram 
de seus sermões das “Sete Palavras” 
na sexta feira santa,  cheios de con-
teúdo, num invólucro do mais castiço 
português (e latim...). Foi o fundador 
da Academia Uberabense de Letras. 
Foi o responsável pela construção 
do prédio do Seminário, hoje trans-
formado em Centro Pastoral. Sabia 
falar várias línguas. Conhecia a Suma 
Teológica de Santo Tomás de Aquino,  
em 15 volumes, escrita em língua lati-
na, quase de cor.  Acompanhava, com 
conhecimento, qualquer conversa que 
se puxasse, mesmo se fosse para o 
campo da parapsicologia.  “Não se fa-
zem mais Bispos como antigamente”. 
É verdade. E isso - digo-o de modo re-
alista - se confirma em mim que tenho 
uma estatura episcopal bem mais mo-
desta. Dom Alexandre sintetizou em si 
todo o ideal de um Bispo da Igreja dos 
tempos que antecederam o Concílio 
Vaticano II. Embora ele tenha partici-
pado com afinco desse Concílio, não 
conseguiu mais assimilar “in totum” 
seus grandes ideais. Deus o tenha na 
sua glória, e o seu exemplo de fide-
lidade ressoe nos recantos de nosso 
país.



3Sexta-feira, 23 de Janeiro de 2015

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

ANUNCIE NO

Petrobrás tentou impedir que 
TCU encaminhasse documentos 

à força-tarefa da Lava Jato

 A Petrobrás tentou impe-
dir o Tribunal de Contas da União 
(TCU) de enviar informações de 
um de seus projetos, suspeito 
de irregularidades, à força-tarefa 
responsável pela Operação Lava 
Jato. A estatal recorreu contra 
despacho do ministro André Luís 
de Carvalho, que determinou a 
remessa, à Polícia Federal e ao 
Ministério Público Federal (MPF) 
no Paraná, de processo que apu-
ra superfaturamento na constru-
ção da rede de gasodutos Gase-
ne. O julgamento do pedido está 
previsto para esta quarta-feira, 
21, em sessão sigilosa. A deci-
são de enviar os dados foi toma-
da no início de dezembro, como 
medida urgente. Na ocasião, o 
ministro, que é relator do caso 
no tribunal, pediu autorização do 
plenário para o encaminhamento 
de todas as peças que integram 
a auditoria, em curso desde 2008 
no tribunal, aos dois órgãos de 
investigação. O argumento é que 
cabe à força-tarefa apurar se os 
recursos empenhados nas obras 
alimentaram o esquema de cor-
rupção na estatal. O TCU não 
tem competência para investigar 
crimes. Além da remessa das in-
formações à PF e ao MPF, o des-
pacho determina que a Petrobrás 
envie ao tribunal documentação 
completa sobre o projeto. Tam-
bém instituiu um processo para 
acompanhar as medidas que es-
tão sendo tomadas pela força-ta-
refa, a Justiça Federal e a própria 
estatal para identificar eventuais 
desvios de recursos nas obras 
e adotar medidas corretivas. A 
estatal apresentou recurso no 
último dia 2 de janeiro, pedindo 
que o TCU anule o despacho ou, 
alternativamente, suste todas as 
determinações dele que ainda 
não foram cumpridas. O ex-presi-
dente da companhia José Sérgio 
Gabrielli também recorreu, com 
os mesmos pedidos. O jornal Es-
tado de São Paulo apurou que as 

informações já foram enviadas 
à força-tarefa. Embora previstos 
nas normas do TCU, os recursos 
foram vistos com estranheza na 
corte. "O que me causou espan-
to é que o envio das informações 
só vai contribuir para apurar ilí-
citos na Petrobrás. Tudo o que 
pode ocorrer a partir desse e 
dos demais pedidos é positivo 
para ela", comenta uma fonte do 
tribunal. A Petrobrás tem reitera-
do, em comunicados públicos, 
que é vítima das irregularidades 
investigadas na Operação Lava 
Jato. Recentemente, criou uma 
Diretoria de Governança, Risco 
e Conformidade, como parte de 
um esforço para evitar fraudes 
e casos de corrupção. No recur-
so, entre outros argumentos, os 
advogados da estatal sustentam 
que as informações só poderiam 
ser enviadas após o TCU decidir 
se tem competência para investi-
gar o projeto Gasene. Além dis-
so, sustenta a estatal, o ministro 
André Luís teria extrapolado suas 
funções de relator ao despachar 
a respeito, pois o julgamento do 
processo foi suspenso em 9 de 
dezembro por um pedido de vis-
ta. A estatal argumenta também 
que não haveria urgência nas 
medidas, pois as obras do Ga-
sene já acabaram. Procurada, a 
Petrobrás não se pronunciou. A 
construção da rede de gasodutos 
é investigada pelo TCU desde 
2008. O tribunal constatou que, 
em um dos trechos, houve so-
brepreço de 1.800% nas obras. 
Os auditores também apuram se 
empresas privadas criadas para 
executá-las seriam de "fachada" 
e teriam atuado como meras pre-
postas da Petrobrás. (Fonte: Site 
Estadão)

Gasolina pode subir mais de 8% 
com alta de tributo

 A Petrobras avisou que 
vai repassar a alta de PIS/Cofins e 
o retorno da Cide para o preço de 
venda nas refinarias. A partir daí, 
haverá um efeito cascata: as distri-
buidoras vão elevar seus preços e 
os postos repassarão essa alta ao 
consumidor. Na bomba, o mercado 
estima que a gasolina deva subir 
entre 7% e 8%. Mas, para José 
Alberto Gouveia, presidente do 
Sincopetro (sindicado dos postos 
do Estado de São Paulo), a gaso-
lina deve ficar ainda mais cara ao 
consumidor, pois a base de cálculo 
para a cobrança de ICMS também 
muda.  Segundo ele, o ICMS é re-
colhido nas refinarias e tem como 
base um preço médio estipulado 
pelo governo estadual. No caso de 
São Paulo, o valor é de R$ 2,899 
por litro de gasolina atualmente. 
"Ainda não sabemos para quanto 
vai esse valor de referência, mas 
certamente vai aumentar. O preço 
final não vai subir apenas R$ 0,22." 
Com o preço da gasolina em alta, 
a demanda por etanol deve au-
mentar, o que também pode em-
purrar os seus preços para cima. 
Segundo Plínio Nastari, presidente 
da consultoria Datagro, o potencial 
de aumento do etanol hidratado é 
de R$ 0,15 por litro, o equivalente 
a 70% (paridade entre o preço do 

álcool e o da gasolina) do R$ 0,22. 
"Os preços podem aumentar com 
a pressão sobre a oferta de etanol, 
o que será bom para recompor as 
margens do setor, que hoje estão 
negativas", disse a presidente da 
Unica, Elizabeth Farina. Conside-
rando apenas os reajustes previs-
tos para gasolina e diesel, o im-
pacto na inflação deste ano pode 
ser de até 0,3 ponto percentual, 
segundo especialistas. Após as 
medidas, algumas consultorias au-
mentaram a sua previsão de infla-
ção para 2014. A Gradual reajustou 
de 6,2% para 6,4% sua estimativa 
para o IPCA, enquanto a LCA au-
mentou em 0,2 ponto percentual 
sua projeção, que saiu de 7% a 
7,2%. Outros analistas já espera-
vam alta significativa dos combus-
tíveis e, por isso, mantiveram suas 
projeções. É o caso da consultoria 
Tendências, que seguiu com 6,8%, 
e da GO Associados, que manteve 
a projeção de 6,4%. (Fonte: Site 
UOL)

Estatal recorreu contra despacho da Corte que determinou que a 
PF e o Ministério Público Federal tivessem acesso ao processo que 

apura superfaturamento na rede de gasodutos Gasene

O aumento de impostos sobre a gasolina e o diesel vai chegar ao con-
sumidor. Até o preço do etanol, beneficiado pela medida, deve subir. 
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Com medidas impopulares, Dilma 
completa 30 dias sem dar entrevistas

 Em meio a uma série de 
medidas impopulares, a presiden-
te Dilma Rousseff completa hoje 
30 dias sem dar entrevistas. É o 
maior período que ela ficou sem 
responder a perguntas de jornalis-
tas desde maio de 2013, quando 
passou 31 dias sem falar à impren-
sa. A última entrevista de Dilma foi 
no dia 22 de dezembro do ano 
passado. Naquele dia, a presiden-
te ofereceu o café da manhã anual 
aos jornalistas que acompanham 
o dia a dia do Planalto. Na oca-
sião, falou por cerca de uma hora 
e meia. Desde então, a presidente 
não se manifestou publicamen-
te sobre temas que têm mexido 
com a vida dos brasileiros, como 
as medidas anunciadas no fim de 
2014 endurecendo as regras para 
pagamento da pensão por morte, 
do auxílio doença, do seguro de-
semprego e do seguro defeso. 
Muito menos sobre a escolha de 
ministros polêmicos, como o do 
Esporte, o pastor George Hilton, 
do PRB. Dilma também não falou 
sobre o aumento de impostos, da 
gasolina, nem sobre o reajuste nas 
tarifas de energia em até 40% — 
tampouco sobre o apagão desta 
semana. Outro tema que ela evitou 
falar foi sobre o desempenho no 
Enem, quando meio milhão de jo-
vens zeraram a redação. Na última 
entrevista, o interesse maior ainda 
era sobre a montagem do Minis-
tério do segundo mandato, pois 
até então haviam sido anunciados 

somente quatro nomes: Joaquim 
Levy (Fazenda), Nelson Barbosa 
(Planejamento), Alexandre Tom-
bini (Banco Central) e Armando 
Monteiro Neto (Desenvolvimento). 
A situação da presidente da Petro-
bras, Graça Foster, também esta-
va na ordem do dia. Desde dezem-
bro, a presidente tem preferido se 
manifestar por notas oficiais. Foi 
assim para anunciar os 39 minis-
tros do segundo governo. Também 
foi por nota que Dilma condenou 
a execução do brasileiro Marco 
Archer, na Indonésia, no último 
sábado. Desde 1º de dezembro 
de 2014, a Secretaria de Imprensa 
da Presidência (SIP) divulgou 13 
notas com decisões ou declara-
ções de Dilma. Segundo a secre-
taria, “a falta de entrevistas desde 
o Natal se explica pelo recesso 
da presidente no fim do ano e os 
despachos internos com os no-
vos ministros”. A assessoria disse 
ainda que, ao longo de 2014, Dil-
ma concedeu 44 entrevistas, sem 
contar coletivas como candidata à 
reeleição. Neste começo de gover-
no, Dilma nem sequer retomou o 
programa semanal de rádio “Café 
com a Presidente”, que apresenta-
va políticas de governo e era distri-
buído às emissoras interessadas. 
O programa existe desde o primei-
ro governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva. De acordo 
com a secretaria, o programa será 
reformulado. (Fonte: Site Jornal O 
Globo)

Desde dezembro, presidente tem preferido se manifestar por notas oficiais 
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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

 A taxa de desemprego no 
Brasil deve continuar crescendo nos 
próximos dois anos e atingir 7,1% 
em 2015 e 7,3% em 2016, prevê a 
Organização Internacional do Tra-
balho (OIT) em estudo divulgado 
nesta segunda-feira (19). No ano 
passado, o índice de desemprego 
no Brasil atingiu 6,8%, nos cálculos 
da organização. Segundo o relató-
rio "Perspectivas para o emprego 
e o social no mundo – Tendências 
para 2015", o desemprego no Bra-
sil também deverá ser de 7,3% em 
2017, o mesmo índice do ano an-
terior. As taxas de desemprego pre-
vistas em relação ao Brasil em 2015 
e nos dois próximos anos se situam 
acima da média mundial e também 
dos índices médios na América La-
tina e Caribe e dos países do G20, 
grupo que reúne as principais eco-
nomias do planeta, entre elas o Bra-
sil. "Pela primeira vez desde 2002, 
o crescimento do PIB na América 
Latina em 2014 (e 2015) deverá ser 
inferior ao das economias avança-
das. O desemprego voltou a cres-
cer em toda a região, em particular 
nos países mais dependentes das 
exportações de matérias-primas", 
diz a OIT. "O ritmo do crescimento 
econômico na região desacelerou 
claramente, afetando os mercados 
de trabalho", ressalta a organiza-
ção. De acordo com o estudo, o de-
semprego na América Latina deve-
rá ser de 6,8% neste ano e de 6,9% 
em 2016. Em 2017, a previsão é 
de leve recuo na região, que deve 
voltar a registrar uma taxa de 6,8%. 
Há grandes diferenças entre os pa-
íses da América Latina. Impulsiona-
do pela recuperação da economia 
americana, o México deve ter uma 
taxa de 4,8% neste ano. Já para a 
Argentina, o índice de desemprego 
previsto é de 9,5%, segundo a OIT. 
Na Colômbia, deverá atingir quase 
10% e, na Bolívia, apenas 2,7%.

DETERIORAÇÃO
O relatório aponta que as perspec-
tivas mundiais de emprego vão se 
deteriorar nos próximos cinco anos. 
Em 2014, mais de 201 milhões de 
pessoas estavam sem emprego, o 
que representa 31 milhões a mais 

do que antes do início da crise fi-
nanceira mundial, em 2008. Segun-
do a OIT, deverá haver cerca de 3 
milhões de novos desempregados 
no mundo em 2015 e 8 milhões 
nos quatro anos seguintes. O "dé-
ficit de empregos" no mundo, que 
contabiliza o número de postos de 
trabalho perdidos desde o início da 
crise mundial, é de 61 milhões, nos 
cálculos da organização. "Se levar-
mos em conta as pessoas que vão 
entrar no mercado de trabalho nos 
próximos cinco anos, serão neces-
sários 280 milhões de empregos 
suplementares até 2019 para ab-
sorver esse déficit", afirma a OIT. 
A organização destaca que a eco-
nomia mundial continua crescendo 
a taxas bem inferiores às registra-
das antes da crise de 2008 e que 
ela parece "incapaz" de reabsorver 
o déficit de empregos e reduzir as 
desigualdades sociais que surgiram 
nesse período.
 "O desafio de fazer com 
que o desemprego e o subempre-
go voltem aos níveis antes da crise 
parece ter se tornado uma tarefa in-
superável", ressalta a organização, 
que também alerta para os "sérios 
riscos sociais e econômicos" da si-
tuação. De acordo com o relatório, 
o desemprego está caindo em algu-
mas economias avançadas, como 
Estados Unidos, Japão e Grã-Bre-
tanha, mas permanece "preocu-
pante" na maior parte dos países 
europeus. Nos Estados Unidos, o 
desemprego deve atingir 5,9% nes-
te ano e 5,5% em 2016, depois de 
ter atingido 6,2% no ano passado. 
Apesar da melhoria em algumas 
economias desenvolvidas, a situ-
ação de emprego se deteriora nos 
países emergentes e em desenvol-
vimento, diz o estudo. Na China, o 
desemprego, que deve ser de 4,7% 
em 2014, segundo estimativas, 
deverá aumentar para 4,8% neste 
ano e 4,9% em 2016. Para a OIT, o 
subemprego e o emprego informal 
"deverão permanecer irredutivel-
mente elevados" nos próximos cin-
co anos na maior parte de países 
emergentes e em desenvolvimento. 
(Fonte: Site UOL)

Desemprego vai aumentar no 
Brasil até 2016, diz OIT

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: - JEAN CARLO 
LEAL LIMOLI FÁVARO, solteiro, motorista autônomo, Filho de CARLOS ALBERTO LIMOLI FAVARO, e 
de MARIA LUCIA LEAL FAVARO, residente no(a) Rua Rita Teodoro dos Reis, 161, Prata-MG, e ROSAN-
GELA DA SILVA, solteira, vendedora, Filha de REINALDO DA SILVA e de VERA NILVA DA SILVA, resi-
dente no(a) Rua Rita Teodoro dos Reis, 161, Prata-MG. - ITAMAR FERREIRA SILVA, solteiro, Serviços 
Gerais, Filho de EURIPEDES SEBASTIÃO DA SILVA, e de ELIZABETH ALVES FERREIRA, residente 
no(a) Rua das Gameleiras, 90, Parque do Jacarandá, Prata-MG, e NATALIA CORREA FERNANDES, 
solteira, do lar, Filha de OSMAR FERNANDES FREITAS e de MARISTELA CORREA FERNANDES, 
residente no(a) Rua Dom Eduardo, 277, EDNA, Prata-MG. - WAGNER ELIAS VIEIRA, solteiro, Serra-
lheiro, Filho de DIOMAR VIEIRA MOTA, e de ALDAIZA ELIAS ROSA MOTA, residente no(a) Rua Major 
Pedro José Bernardes, 427, Cruzeiro do Sul, Prata-MG, e MARIA APARECIDA CRISTINO, divorciada, 
vendedora, Filha de JOÃO BATISTA CRISTINO e de MARIA CATARINA DA SILVA, residente no(a) Pra-
ça Quinze Novembro, 645, Centro, Prata-MG. - JEFERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO, solteiro, 
agricultor, Filho de FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, e de PEDROSINA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO, residente no(a) Rua Ricardina Vilela, 170, Prata-MG, e EDIVÂNEA DE JESUS SENA, 
solteira, bandeirinha, Filha de JOSÉ CARLOS SENA e de MARIA NADI DE JESUS SENA, residente 
no(a) Rua Ricardina Vilela, 170, Prata-MG. - JOAREZ HUMBERTO DE FREITAS, divorciado, Produtor 
Rural, Filho de LAZARO VALERIANO DE FREITAS, e de IRANY MARIA DE FREITAS, residente no(a) 
Fazenda Mara Sitio, Zona Rural, Prata-MG, e APARECIDA LUSMAIA DE SOUSA, solteira, do lar, Filha 
de CORNELIO SILVA DE SOUSA e de MARIA LUISA DE JESUS, residente no(a) Fazenda Mara Sitio, 
Zona Rural, Prata-MG. - JOÃO DE DEUS VALE NETO, solteiro, pedreiro, Filho de ORLANDO RODRI-
GUES DA CUNHA PITA, e de MARGARENE OLIVEIRA VALE PITA, residente no(a) Rua Paraná, 236, 
Prata-MG, e ELIETH CRISTINA FRANÇA, solteira, ajudante de cozinha, Filha de CARLOS ALBERTO 
FRANÇA e de MARIA DE LOURDES FRANÇA, residente no(a) Rua Paraná, 236, Prata-MG. - ELIAS 
SOARES RABELO, solteiro, lavrador, Filho de JOÃO RABELO DA CUNHA, e de DIVINA SOARES RA-
BELO, residente no(a) Fazenda Barreiro - BR 497, Zona Rural, Prata-MG, e HELAINE BARBOSA DA 
SILVA, solteira, do lar, Filha de JOSÉ APARECIDO DA SILVA e de MARIA ROSA BARBOSA DA SILVA, 
residente no(a) Fazenda Barreiro - BR 497, Zona Rural, Prata-MG. - RODRIGO GOMES SOUZA FER-
REIRA, solteiro, mecânico, Filho de JOSÉ APARECIDO FERREIRA, e de MARIA APARECIDA GOMES 
FERREIRA, residente no(a) Rua Belonizio Jose de Souza, 184, Prata-MG, e LUCILANIA MIRANDA 
DE FREITAS, solteira, operadora de caixa, Filha de SEBASTIÃO FREITAS SOARES e de OSWALDA 
ANTONIETA MIRANDA SOARES, residente no(a) Rua Rio grande do Sul, 112, Prata-MG. - RICARDO 
FREITAS GOUVEIA, solteiro, técnico de segurança, Filho de JISMAIR GOUVEIA DE MOURA, e de 
DIRCE FREITAS OLIVEIRA MOURA, residente no(a) Rua Santa Catarina, 944, Prata-MG, e GRACIANE 
VILELA DE PAULA, solteira, contadora, Filha de JOÃO BATISTA DE PAULA e de ELVIRA DIVINA VILE-
LA DE PAULA, residente no(a) Rua Jesus Vilela Oliveira, 62, Prata-MG. - EDSON FERREIRA VILELA, 
solteiro, soldador, Filho de DORIVALDO VILELA DOS SANTOS, e de MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA 
SANTOS, residente no(a) Rua Paraná, 279, Prata-MG, e SABRINA PAULINO DOS SANTOS, solteira, 
vendedora, Filha de  e de SONIA APARECIDA SANTOS MOURA, residente no(a) Rua Paraná, 279, 
Prata-MG. - JOSÉ ANTONIO VILELA PÁDUA JUNIOR, solteiro, Pecuarista, Filho de JOSÉ ANTONIO 
VILELA PÁDUA, e de WALDIRENE TEODORO PÁDUA, residente no(a) Fazenda Cabeceira, Prata-MG, 
e DANIELA GONÇALVES SILVA, solteira, Consultora Mary Kay, Filha de DANIEL OLIVEIRA SILVA e de 
RAQUEL GONÇALVES FREITAS SILVA, residente no(a) Rua Geraldo Silva, 260, Esperança, Prata-MG. 
- EDUARDO FERREIRA, solteiro, Vigilante, Filho de CORNELIO FERREIRA, e de DARCI DE FATIMA 
FERREIRA, residente no(a) Rua Adolfo Andrade, 161 - distrito Patrimônio do Rio do Peixe, Prata-MG, 
e MISSIANE RODRIGUES OLIVEIRA, solteira, Técnica em Enfermagem, Filha de MESSIAS RODRI-
GUES OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA, residente no(a) Rua Paraná, 33, 
Oliveira, Prata-MG. - LÁZARO DIVINO SANTOS MARCELINO, solteiro, serviços gerais, Filho de JOÃO 
PEDRO MARCELINO, e de ADELIA DOS SANTOS, residente no(a) Rua Alexandre Vilela, 141, Prata-
-MG, e MARIA DAS DORES DOS SANTOS PEREIRA, divorciada, do lar, Filha de CICERO FERNAN-
DES DOS SANTOS e de EDITE FERNANDES DE LIMA, residente no(a) Rua Alexandre Vilela, 141, 
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, 19 de Janeiro de 2015.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG
Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.

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
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Terrorismo fiscal: Dilma promove tungada nos salários 
da classe média, mas levará o troco político

 Até a economista Dilma 
Rousseff, mesmo sem completar 
seu Doutorado, sabe que vetar 
a correção da tabela do Impos-
to de Renda significa aumentá-
-lo, na prática. Sentada no trono 
imperial do Palhaço do Planalto, 
a Presidenta da República não 
teve a menor pena de negar o 
reajuste de 6,5% que aliviaria o 
bolso das pessoas físicas, ainda 
mais em tempos de carestia, in-
flação, aumento de combustível 
e energia, e aperto de crédito 
com mais uma subida de juros 
programada para esta quarta-
-feira. O Sindifisco calcula que, 
entre 1996 a 2014, a defasagem 
acumulada da tabela de IR che-
ga a 64,28%. Este ano, quase 
um milhão de brasileiros foram 
jogados na "malha fina" do Leão 
- o que comprova o "terror fiscal" 
praticado pela nazicomunope-
tralhada. A tungada que Dilma 
dá no bolso da classe média é 
uma boa oportunidade para uma 
campanha nacional que questio-

na a absurda e injusta cobrança 
de "imposto de renda" - na ver-
dade um confisco direto sobre o 
salário de quem trabalha. O IRPJ 
deveria se chamar ASS (Assalto 
sobre Salário, que, na leitura da 
sigla em inglês, teria a conota-
ção dolorida sobre nosso bolso). 
Mais canalha foi o argumento 
do desgoverno para o veto ao 
reajuste da tebelinha defasada 
do Leão: “A proposta levaria à 
renúncia fiscal na ordem de R$ 
7 bilhões, sem vir acompanhada 
da devida estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro, violan-
do o disposto no art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal” Quan-
to maior a correção, menor o IR 
pago pelo trabalhador. Sem a de-
cisão, o imposto que será retido 
na fonte em janeiro ainda será 
pela antiga tabela, a que vigo-
rou em 2014, o que obrigará os 
empregadores a compensarem 
o imposto nos próximos salários 
de seus funcionários. Além de 
restringir o acesso a benefícios 

como seguro-desemprego e 
pensão por morte, a má gestão 
Dilma pratica mais um assalto à 
classe média. Se a correção de 
6,5% tivesse sido aprovada pela 
Dilma, as pessoas que recebem 
até R$ 1.903,98 ficariam isentas 
de imposto de renda. Hoje, esse 
limite é de R$ 1.787,77. Pesso-
as com rendimento acima de R$ 
4.753,96 pagariam a alíquota 
máxima, de 27,5%. A regra vale-
ria para a declaração a ser feita 
em 2016 - ano base de 2015. O 
desgoverno petista sempre se 
lixou para quem é obrigado a pa-
gar o inútil e injusto Imposto de 
Renda. O pacote de maldades 
do Ministro da Fazenda, Joa-
quim Levy, por enquanto, é uma 
tesoura que só corta a renda dos 
cidadãos e não o desperdício de 
uma estrutura governamental 
perdulária e corrupta. A popu-
lação sentirá a alta da alíquota 
do PIS-Cofins sobre o crédito já 
complicado e o retorno da co-
brança da Contribuição de Inter-

venção no Domínio Econômico 
(Cide), que estava zerada desde 
2012, sobre os combustíveis. A 
partir de 1º de fevereiro, haverá 
aumento, na refinaria, de R$ 0,22 
para o litro da gasolina e de R$ 
0,15 para o do diesel, somando 
PIS-Cofins e Cide. Direta ou in-
diretamente, as decisões vão 
ter impacto "inflacionário". Nos-
sa moedinha vai valer cada vez 
menos para consumir e pagar as 
contas cotidianas - que estão su-
bindo, sem controle. (Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total 
de 21 de Janeiro de 2015).

Conta repassada para tarifa 
de energia pode 

ultrapassar R$ 23 bilhões
 A conta que deverá ser 
repassada para o consumidor de 
energia pode chegar aos R$ 23 
bilhões e ainda ter de ser corri-
gida pelo efeito de aumento no 
preço dos combustíveis, anuncia-
do na segunda-feira (19) pelo go-
verno. A informação é do diretor 
da Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) Tiago Correia.  
Correia é o relator do processo 
na agência que definirá os re-
cursos do fundo do setor elétrico 
neste ano, a chamada CDE (Con-
ta de Desenvolvimento Energéti-
co), de onde saem todos os pa-
gamentos, incluindo as despesas 
com programas sociais, como 
Luz para Todos e os subsídios ta-
rifários para baixa renda. Com o 
anunciado fim dos aportes do Te-
souro para esta conta, o consu-
midor terá de pagar sozinho por 
todos os gastos, que, em 2014, 
até o mês de novembro, supera-
vam R$ 12 bilhões. A previsão ini-

cial do orçamento de 2015 prévia 
uma ajuda para o fundo, vinda do 
Tesouro, de R$ 9 bilhões, que foi 
cancelada. 

AUMENTO DUPLO 
O reflexo desta medida será o au-
mento duplo da conta de luz, uma 
vez que a Aneel terá de aplicar 
dois reajustes sobre as tarifas. Se-
gundo Correia, o valor exato des-
sa conta - que seria apresentada 
nesta terça-feira (20) pela agên-
cia– ainda está sendo fechado. O 
valor pode ainda sofrer alterações 
já que o governo anunciou, nesta 
segunda-feira (19) que haverá um 
aumento de impostos que afetará 
o preço dos combustíveis. A CDE, 
que também paga a compra de 
combustíveis para alimentar usi-
nas térmicas, pode acabar sendo 
afetada pela tributação. A Aneel 
não divulgou o novo prazo para 
apresentação dos números finais 
que trarão impacto para a conta 
de luz. (Fonte: Site UOL)


