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 A Prefeitura Municipal, 
juntamente com o prefeito Dr. 
Anuar e a primeira dama Leticia 
e toda comissão organizadora 
realizarão o melhor carnaval 
da região, dos dias 13 a 17 de 
Fevereiro, proporcionando mui-
ta festa para animar os foliões. 
O Carnaval será realizado na 
Praça XV de Novembro, com o 
tema água, com intuito de cons-
cientizar toda a população, para 
que não haja desperdício, pois 
estamos vivendo em um mo-
mento critico. Carnaprata 2015, 
exagerado na alegria e na eco-
logia. A Prefeitura Municipal e a 
Policia Militar, reuniram várias 
vezes para poder garantir a se-
gurança dos foliões, sendo as-
sim, ficou definido que todas as 
entradas serão controladas por 
mais de 100 seguranças por 
dia, lembrando que o acesso 
é gratuito. A animação do Car-

naval contará com as seguintes 
atrações: Banda Cultura Negra 
que estará animando todos os 
dias a festa dos foliões praten-
ses. Galera da Luxuria ao vivo 
no Prata, para abrilhantar a noi-
te de sexta-feira do Carnaprata 
dia 13 de fevereiro, Sucesso 
Garantido!!! Nossa noite de 
sábado dia 14 será em grande 
estilo, show com Zheel Barbosa 
(Chiclete com Banana Cover) 
animando o carnaval. Diferente-
mente de outras atrações, a du-
pla Patati Patatá apresentará na 
Matinê de domingo, com o obje-
tivo de conquistar de imediato 
o publico infantil e proporcionar 
alegria e diversão para crian-
çada. Grupo Oba Oba Samba 
House, presença confirmada. A 
data já está marcada, domingo 
15 de fevereiro. A banda é re-
ferência no samba eletrônico e 
já conquistou todo o País com 

CarnaPrata 2015

SINE e Prefeitura Municipal do Prata
 O SINE – Sistema Na-
cional de Emprego em parceria 
com a Prefeitura Municipal do 
Prata vem se destacando mos-
trando crescimento sólido e am-
pliação dos postos de trabalho, 
principalmente para os jovens. 
Gerando aproximadamente 60 
empregos por mês, sendo o co-

mércio o maior indutor, a cidade 
tem condições de gerar ainda 
mais e seguir melhorando as 
condições de empregos de nos-
sa cidade. O SINE está anexo à 
Secretaria de Ação Social, Traba-
lho e Promoção Humana. Na Av. 
Major Carvalho 16 centro Fone 
3431-5194

seu estilo diferente. Humberto 
e Ronaldo tem presença con-
firmada no Carnaprata 2015. É 
a atração sertaneja do evento, 
esse ano a presença da du-
pla contribui diretamente para 
o sucesso do evento. A banda 
D'Corpo Inteiro, banda mineira 

de Uberlândia encerrará o Car-
naprata 2015. 
 O talento musical e a 
presença nos palcos fizeram da 
banda D’Corpo Inteiro uma das 
atrações mais disputadas por 
diversas cidades e organizado-
res de eventos da região. 

Interligação da Rua Raul 
Soares com Av. Brasil

 Com o fim das férias 
coletivas, a empreiteira voltou 
a atender normalmente a co-
munidade pratense, através da 
Secretaria Municipal de Obras.
 Na fase final da obra 

de interligação da Rua Raul 
Soares com a Av. Brasil, benefi-
ciando a todas as famílias, me-
lhorando a qualidade de vida e 
proporcionando um acesso me-
lhor.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BOTA NA POUPANÇA - Dilma 
Rousseff deve ter respirado ali-
viada porque Nestor Cerveró lhe 
fez o favor de incluí-la e, depois, 
excluí-la do rol de testemunhas na 
Lava Jato. A Presidenta pode não 
ter sabido nada sobre os contra-
tos superfaturados de aluguel de 
sondas e plataformas - conforme 
versão dos defensores de Cerve-
ró. O difícil vai ser convencer os 
investidores norte-americanos que 
processam a diretoria e os conse-
lheiros da Petrobras que Dilma de 
nada sabia quando foi "presidente" 
do Conselho de Administração da 
empresa na Era Lula.
RECADO AO EXÉRCITO - O Se-
cretário de Segurança Beltrame do 
Rio de Janeiro praticamente man-
dou um recado às Forças Armadas 
na crítica à fragilidade na seguran-
ça das fronteiras: "Eu quero ver al-
guém que saiba dizer quanto entra 
por dia de drogas, armas e muni-
ção no país. Ninguém tem isso, 
porque o controle é muito difícil, 
são 16 mil quilômetros de fronteira. 
É preciso haver uma ação muito 
grande, e o Brasil precisa acordar 
para essa necessidade. Há pro-
blemas que têm de ser represados 
lá fora. É inteligente, racional e 
mais barato combater o tráfico nas 
fronteiras que sair correndo aqui, 
pela Avenida Brasil, produzindo 
confrontos, policiais feridos e mor-
tos inocentes". Beltrame foi ainda 
mais incisivo na solução: "Temos o 
Exército, a Aeronáutica, a Marinha. 
Precisamos levar os soldados para 
lá (as fronteiras), não dá mais para 
ficar em Natal, na Urca". 
O TROCO - O Ministério da De-
fesa polemizou em números com 
Beltrame. Em nota, lembrou que 
as Forças Armadas, principalmen-
te o Exército, estão presentes nas 
fronteiras. Em oito edições da cha-
mada Operação Ágata, apreende-
ram 979 embarcações, 229 armas, 
3.878 balas, 21,9 toneladas de ex-
plosivos e 68 toneladas de drogas.
GANDHI E O PROFESSOR - 
Quando Gandhi estudava direito na 
Universidade de Londres, tinha um 
professor chamado Peters que não 
gostava dele, mas Gandhi nunca 
baixou a cabeça e eram vários os 
seus encontros. Um dia o profes-
sor estava comendo no refeitório 
e ele sentou-se à mesma mesa. O 
professor disse: - Senhor Gandhi, 
o Sr. não sabe que um porco e um 
pássaro não comem juntos? - Ok 
professor, já vou voando, respon-
de - e muda de mesa. O professor, 
aborrecido, resolve vingar-se no 
exame seguinte, mas ele responde 
brilhantemente a todas as pergun-
tas. Então resolve fazer a seguinte 
pergunta: - Senhor Gandhi... indo o 
Sr. por uma rua e encontrando uma 
bolsa, abre-a e encontra a sabedo-
ria e muito dinheiro... com qual de-
les ficava? - Claro que fico com o 
dinheiro, professor! - Ah!  Pois eu 
no seu lugar ficaria com a sabedo-
ria! - Tem razão professor... cada 
um ficaria com o que não tem! O 
professor furioso, escreveu na pro-
va a palavra “Idiota” e entregou-a 
para ele. Gandhi recebeu a prova e 
sentou-se.  Alguns minutos depois, 
foi ter com o professor e disse: - 
Professor! O Sr. assinou a prova, 
mas não pôs a nota! Há que se 
ter mais cuidado e muito respeito 
quando se debate com um interlo-
cutor bem mais preparado.
A FÉ REMOVE MONTANHAS - O 

itinerário da fé tem o seu grande 
momento quando o Espírito Divino 
dá o início a essa troca de confiança 
recíproca. Ninguém pode chegar á 
fé somente pelo raciocínio, ou pela 
generosidade da sua inteligência. 
O início de tudo é quando Deus in-
funde no âmago da alma humana 
a convicção pétrea de confiar Nele. 
Poder dizer “creio” ultrapassa a ca-
pacidade da inteligência e da von-
tade, e assim já entramos no mis-
tério da bondade divina. “Sem fé é 
impossível agradar a Deus” (Hb. 
11, 6). Pela fé eu confio em Cristo, 
abro a porta para Ele, tenho certe-
za de que é meu amigo incompará-
vel. No mundo não existe pessoa 
igual em quem eu “feche” com tan-
ta firmeza. É que depois que a gra-
ça da fé me foi proposta, a minha 
inteligência descobre que Jesus é 
veraz e não engana jamais. E en-
tão a minha vontade decide aceitar 
o Cristo definitivamente. Esta deci-
são abrange também minha firme 
adesão à Igreja, mestra para me 
guiar no conhecimento de Cristo, e 
me levar a fazer da fé uma força 
transformadora da vida. A fé se tor-
na uma grande alegria, a alma da 
existência.
FÉ É ACREDITAR NAQUILO QUE 
NÃO VÊ - Em toda convicção hu-
mana existe, necessariamente, 
um espaço maior ou menor para 
a dúvida. Eu confio em meus co-
nhecimentos, antes de uma prova, 
porque estudei com afinco. Mas 
desconfio que, de repente, eu pos-
sa fracassar. A minha adesão de fé 
é firme, mas sempre sobra um es-
paço para a dúvida. Isso nos leva a 
exclamar, com os Apóstolos: “creio, 
Senhor, mas aumenta a minha fé” 
(Lc 17, 5). Para conseguir um cres-
cimento harmonioso na “doutrina 
dos Apóstolos”, precisamos ser ho-
mens e mulheres de oração. Sem 
isso seguiremos a lei da entropia, 
que nos faz perder calor até chegar 
ao frio do ambiente. Também faz 
parte de uma formação cristã par-
ticipar da vida da comunidade. Ela 
me fortalece e faz crescer. E não 
podemos esquecer a prática do es-
tudo.  Temos como grande auxiliar, 
para superar as dúvidas – muitas 
vezes persistentes – o extraordiná-
rio “Catecismo da Igreja Católica”. 
Com seu estudo podemos eliminar 
pelo menos 95% das nossas incer-
tezas e vacilações religiosas.
MURILO GONÇALVES GUAR-
DIERO FOI APROVADO EM 5º 
LUGAR NA FACULDADE FEDE-
RAL EM UBERABA – O jovem 
Murilo Gonçalves Guardiero é filho 
de Carlos Augusto Guardiero e Sil-
vania Márcia Guardiero, residiram 
no Prata por mais de 8 anos, ele na 
época era gerente do Itaú, a espo-
sa professora da Escola Estadual. 
É uma longa batalha de luta e per-
severança, após ter sido aprovado 
na UNIUB, pela primeira e segunda 
vez e não pode iniciar a faculdade 
por ser particular e para complicar 
ainda mais teve a bolsa negada no 
Prata, por maioria dos membros 
da comissão por entender que não 
enquadrava nos critérios!... O ocor-
rido trouxe repercussão negativa, 
porque o outro candidato contem-
plado não era medicina e ainda de-
sistiu e o município perdeu a bol-
sa! Para uns sim, para outros não, 
mesmo sabendo que o mesmo re-
sidiu e morou na cidade. Segundo 
Guardiero, é com a Graça de Deus 
e intercessão da Medalha Mila-
grosa, ele passou em Medicina na 
UFTM em Uberaba-MG, em quinto 
lugar. Ele que iniciou os estudos ai 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA MOTO YBR/2008 – Cor preta, partida pedal, valor 
R$2.000,00: Tratar (34) 9808-3963 ou (34) 9808-4963 falar com Helber.
VENDO TERRENO – Bairro Progresso com 12 X 25 mts: Tratar (34) 
9808-3963 ou (34) 9808-4963 falar com Helber.
VENDO 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

no Prata-MG junto ao colégio das 
irmãs, a quem nós agradecemos 
pelos ensinamentos de formação 
religiosa, inclusive. É aquela velha 
historia, Deus escreve certo, com 
linhas tortas, conseguiu passar na 
conceituada Faculdade Federal de 
graça. Parabéns ao jovem calouro 
e todos seus familiares, e quem 
sabe um dia poderá exercer a no-
bre profissão na cidade de Prata. 
(Miguel Soares)
MENTIRA, A INVERSÃO DOS 
VALORES - Os antigos já diziam: 
“mentira tem perna curta”. Tradu-
zindo, quem mente, não é capaz 
de sustentar o engano por muito 
tempo, pois cedo ou tarde, a ver-
dade prevalece. Em conflitos fami-
liares, há sempre alguém que, com 
o objetivo de adquirir direitos sobre 
o outro, inventa fatos, cria versões, 
enfim, se vale de todos os meios 
para denegrir a imagem do seu de-
safeto. Quando essas contendas 
envolvem crianças e adolescentes, 
é comum o Conselho Tutelar parti-
cipar, no sentido de fazer cumprir 
o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente. Ao Conselheiro, cabe anali-
sar a procedência das denúncias; 
se são simples calúnias; se houve 
realmente o fato, mas ele foi distor-
cido, para atenuar ou agravar uma 
das partes envolvidas. O Servidor 
do Conselho Tutelar, jamais age 
de forma unilateral, ou seja, aplica 
alguma medida protetiva, sem an-
tes apurar os dois lados do conflito. 
Nunca houve, por exemplo, tantos 
casos de adolescentes que, insa-
tisfeitos com a vida que seus pais 
lhes proporcionam, resolvem ir mo-
rar em casas de parentes ou ami-
gos, na esperança de terem uma 
vida melhor. Casos como esses, 
são ainda mais delicados, pois há 
um valor muito grande nas declara-
ções desses indivíduos. E, lamen-
tavelmente, muitos fazem uso de 
argumentos falsos, sem a menor 
responsabilidade e comprometi-
mento, achando que desse modo, 
sensibilizarão as autoridades. É 
preciso que os pais dialoguem 
mais com seus filhos, sobre o gran-
de valor de ser honesto, evitando 
mentiras, falsidades; sempre falar 
a verdade. Mas como haver diálo-
go, se, em muitos casos, a própria 
família é desestruturada? Enfim, 
enquanto a educação, o respeito 
aos valores culturais e religiosos e 
o amor ao próximo continuarem à 
margem da formação do homem, 
o comportamento dissimulado, 
falso e mentiroso, continuará a 

aumentar. (Conselho Tutelar de 
Prata-MG)
LEI ANTIFUMO - Proprietários 
de bares e restaurantes não es-
tão preparados para cumprir a 
Lei Federal Anti fumo (12.546/11), 
segundo a Associação de Bares 
e Restaurantes em Minas Gerais 
(Abrasel/MG). A norma, que já 
está em vigor, foi regulamentada 
pelo Decreto 8.262, de 2 de junho 
deste ano. Ela promete fechar ain-
da mais o cerco contra o cigarro 
no Estado, eliminando, de vez, as 
áreas reservadas para os fuman-
tes. Tem muito bar e restaurante 
aí que não vão cumprir a Lei e se-
rão multados e fechados. (Jornal 
de Montes Claros - Montes Cla-
ros/MG)
O QUE VALE MAIS NESTA VIDA 
- Não cuide de seu trabalho antes 
de tudo. As necessidades pesso-
ais e familiares são prioritárias. 
Não trabalhe aos sábados o dia 
inteiro e, de maneira nenhuma, 
trabalhe aos domingos. Não per-
maneça no escritório à noite e não 
leve trabalho para casa e/ou tra-
balhe até tarde. Ao invés de dizer 
"sim" a tudo que lhe solicitarem, 
aprenda a dizer. Procure não fa-
zer parte de todas as comissões, 
comitês, diretorias, conselhos e 
nem aceite todos os convites para 
conferências, seminários, encon-
tros, reuniões, simpósios etc. Se 
dê ao luxo de um café da manhã 
ou de uma refeição tranqüila. 
Não aproveite o horário das re-
feições para fechar negócios ou 
fazer reuniões importantes. Pra-
tique esportes. Faça ginástica, 
natação, caminhe, pesque, jogue 
bola ou tênis. Tire férias sempre 
que puder, você precisa disso. 
Lembre-se que você não é de fer-
ro. Não centralize todo o trabalho 
em você, não é preciso controlar 
e examinar tudo para ver se está 
dando certo... Aprenda a delegar. 
Se sentir que está perdendo o rit-
mo, o fôlego e pintar aquela dor 
de estômago não tomem logo re-
médios, estimulantes, energéticos 
e antiácidos. Procure um médico. 
Não tome calmantes e sedativos 
de todos os tipos para dormir.  
Apesar de eles agirem rápido e 
serem baratos, o uso contínuo 
faz mal à saúde. E por último, o 
mais importante: permita-se a ter 
momentos de oração, meditação, 
audição de uma boa música e re-
flexão sobre sua vida. Isto não é 
só para crédulos e tolos sensíveis; 
faz bem à vida e à saúde.
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Um País dirigido por calhordas
 Quando era presidente 
de nossa desmoralizada Repú-
blica, Lula da Silva (PT) mandou 
colocar aviso em papel timbrado 
da Presidência, na portaria do 
Palácio do Planalto, onde estava 
escrito: “O sr. José Carlos Bumlai 
deverá ter prioridade de atendi-
mento na portaria Principal do 
Palácio do Planalto, devendo ser 
encaminhado ao local de destino, 
após prévio contato telefônico, 
em qualquer tempo e qualquer 
circunstância”. Bumlai entrava 
à hora que quisesse na sala de 
Lula. Pois bem: José Carlos Bu-
mlai, agora, está sendo apontado 
como peça-chave no escândalo 
da Petrobras, envolvido até a me-
dula na roubalheira que arruinou 
aquela empresa. Lula da Silva, no 
entanto, continua absolutamente 
calado a respeito do assunto e não 
entende (ou finge não entender) 
que deve detalhadas explicações 
diante de tão graves desmandos. 
O Brasil é um país fundeado na 
hipocrisia e está chegando bem 
próximo de desfecho em que 
inocentes e culpados irão pagar 
contas acumuladas. Não pode 
dar certo um país que admite a 
permanência de quadrilhas em 
altos postos, aparelhando todos 
os órgãos administrativos com 
analfabetos e gatunos dos mais 
variados naipes, sob a desculpa 
de que vivemos num Estado De-
mocrático de Direito. Saqueiam 
suas riquezas sem trégua, sob 
o beneplácito de leis elaboradas 
por Congresso Nacional compos-
to por desonestos que formam a 
sua maioria. Poder que alimenta 
dinastias a se perpetuarem na 
prática comum da compra de vo-
tos. Não pode dar certo um país 
em que o analfabetismo venceu. 
Respaldado na atuação de emis-
soras de televisão (capitaneadas 
pela Rede Globo), banalizando 
a pornografia e transformando-o 
em bordel que desafia as mais 
comezinhas normas de civilidade 
e respeito! E não se trata de de-
fender censura! Pois quando não 
se sabe o que se esconde por 
trás de decisões arbitrárias de ga-
binetes ditatoriais, a emenda sai 
pior do que o soneto. Mas é pre-

ciso que se estabeleçam limites 
ao horror que se vive. O que não 
se compreende é o fato de emis-
soras de televisão veicularem 
tanta pornografia e estimularem 
tanta bandalheira durante déca-
das sem fim, formando sociedade 
de pulhas que nada têm a ofere-
cer, no estabelecimento de pauta 
degradante aceita por boa parte 
como prática corriqueira. Só mes-
mo num país culturalmente de-
formado como o nosso é que se 
apresentam justificativas de faz 
de conta, brandidas por ladrões 
do dinheiro público que deveriam 
estar na cadeia. Só mesmo num 
país que se condicionou a ver-
gonhosas humilhações é que se 
pode conceber o trânsito livre de 
marginais reivindicando direitos 
de um Estado Democrático, livres 
de pagarem por seus crimes. A 
canalhice dos que se encontram 
no Poder é tão escabrosa que 
ainda desejam promover censu-
ra nos meios de comunicação, 
utilizando-se de premissa corre-
ta para fins escusos: as emisso-
ras de televisão levaram o país 
a essa condição de lupanar de 
quinta categoria. Haverá tempo 
para alguma mudança? Com o 
agravamento da seca que já se 
instalou e a falta de energia que 
irá perdurar por décadas? O cer-
to é que o PT e os seus quadri-
lheiros que envergonham o país, 
comandados por Dilma Roussef 
e seus cúmplices (Lula à frente) 
teriam de ser apeados imediata-
mente. O país precisa de mudan-
ças tão profundas e radicais que 
levará anos até que tudo se ini-
cie. Presídios, escolas, hospitais, 
ferrovias, leis que funcionem e fim 
da impunidade. Nós não temos 
mais tempo a perder, mas, para-
doxalmente, todo o nosso tempo 
é perdido. No país da pornografia 
televisiva, da mais abjeta e explí-
cita, está se formando uma onda 
de indignação que irá explodir 
nas ruas e causará assombroso 
número de vítimas tão logo a co-
brança do destempero de séculos 
bata à porta. Os responsáveis por 
tudo isso nada percebem, mas o 
cenário está para explodir. (Már-
cio Accioly é Jornalista).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Marcio Accioly

 Durante o último século, 
e parte do século anterior, era lar-
gamente aceite a existência de um 
conflito irreconciliável entre o co-
nhecimento e a fé. Entre as men-
tes mais avançadas prevaleceu a 
opinião de que estava na altura de 
a fé ser substituída gradualmente 
pelo conhecimento; a fé que não 
assentasse no conhecimento era 
superstição e como tal deveria ser 
reprimida (...) O ponto fraco desta 
concepção é, contudo, o de que 
aquelas convicções que são ne-
cessárias e determinantes para a 
nossa conduta e julgamentos não 
se encontram unicamente ao lon-
go deste sólido percurso científico. 
Porque o método científico apenas 
pode ensinar-nos como os fatos se 
relacionam, e são condicionados, 
uns com os outros. A aspiração a 
semelhante conhecimento objetivo 
pertence ao que de mais elevado 
o homem é capaz, e ninguém sus-
peitará certamente de que desejo 
minimizar os resultados e os esfor-
ços heroicos do homem nesta esfe-
ra. Porém, é igualmente claro que 
o conhecimento do que é não abre 
diretamente a porta para o que de-
veria ser. Podemos ter o mais claro 
e mais completo conhecimento do 
que é e, contudo, não ser capazes 
de deduzir daí qual deveria ser o 
objetivo das nossas aspirações hu-
manas. O conhecimento objetivo 
fornece-nos instrumentos podero-

sos para a realização de determi-
nados fins, mas o objetivo último 
propriamente e o desejo de o al-
cançar têm de provir de outra fonte 
(...) Aqui enfrentamos, portanto, os 
limites de uma concepção pura-
mente racional da nossa existência 
(...) Se nos perguntarmos donde 
deriva a autoridade de semelhan-
tes fins fundamentais, na medida 
em que não podem ser enunciados 
e justificados meramente através 
da razão, apenas podemos res-
ponder: existem numa sociedade 
saudável como tradições podero-
sas, que influenciam a conduta e 
as aspirações e os julgamentos 
dos indivíduos; existem, isto é, 
como algo com vida, sem ser ne-
cessário procurar uma justificação 
para a sua existência. Nascem, 
não através da demonstração, 
mas através da revelação, através 
da mediação de personalidades 
poderosas. Não devemos tentar 
justificá-los, mas apenas apreen-
der a sua natureza de uma forma 
simples e clara. (Albert Einstein, “in 
Conferência 1939”).

O conflito entre o conhecimento e a fé
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Albert Einstein
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Lula articula radicalização do PT contra 
opositores para conter desgastes com 

crises política e econômica
 Não adianta Luiz Inácio 
Lula da Silva submeter seu Partido 
dos Trabalhadores a uma violenta 
quimioterapia que destrua células 
cancerosas nas direções estaduais 
e nacional. A imagem da legenda 
parece irremediavelmente infecta-
da pelas desmoralizantes denún-
cias de corrupção contra seus prin-
cipais "ideólogos operacionais". 
O mito Lula pode até continuar 
blindadíssimo como sempre. Mas 
o escudo do PT desintegrou. Os 
quatro anos de Dilma no Planalto 
do Palhasso serão um "samba do 
afrodescendente doido", no Carna-
val de safadezas impunes. Com os 
diversos desgastes, por diferentes 
crises (Mensalão, Petrolão, Ele-
trolão, Apagão, Inflação, Reces-
são e por aí vai), a tendência é de 
radicalização política. A ordem do 
líder Lula é detonar os inimigos e 
enfrentar os adversários. Na tran-
sição forçada do PT de uma defen-
siva intimidada para uma agres-
siva ofensiva, articulada por Lula 
e José Dirceu, entram em campo 
os tais "movimentos sociais". Eles 
cumprem o papel revolucionário de 
pressionar quem desestabiliza o 
PT. Na ação deles, vale tudo. Até 
porque muitos dos profissionais 
deste ramo não valem nada! Lula 
tem seus atacantes prediletos em 
posições taticamente estratégicas. 
Gilberto Carvalho, no Sesi cheio de 
grana, tem a ordem de articular a 

ação dos movimentos sociais em 
prol do PT. Ricardo Berzoini tem 
a missão de neutralizar a mídia 
inimiga, brigando pela "Regulação 
Econômica da Mídia". Marco Auré-
lio Garcia deve buscar a solidarie-
dade dos companheiros do Foro de 
São Paulo - em especial a "tropa" 
boliviana que já atua a partir de 
São Paulo. José Dirceu volta a ser 
o velho "Capitão do Time" - mes-
mo com o Petrolão na sua cola... 
O pau vai cantar na casa de Noca! 
Antes ou depois do carnaval... O 
grande problema para o PT é estar 
no governo federal em plena crise 
econômica que se avizinha como a 
pior nunca antes vista. Todos com 
algum bom senso já sabem que 
qualquer instabilidade econômica 
prolongada nos mercados afetará 
o Brasil. A desconfiança da cúpula 
nazicomunopetralha em relação à 
fidelidade absoluta de Dilma Rous-
seff é outro problemão. Parte do 
PT já caminha para a "oposição 
interna" ao governo. Resta aguar-
dar para ver quem sairá mais quei-
mado pelo "fogo amigo". E também 
vale esperar para ver se algum pei-
xe petista muito graúdo realmente 
será judicialmente purificado pela 
Lava Jato. A tragicomédia pro-
mete ser bem divertida.  De tédio 
ninguém - num peru bêbado - vai 
morrer de véspera. (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 26 
de Janeiro de 2015).

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

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
De Sérgio Porto a Sérgio Moro

 Vale repetir por 13 x 13: 
O Partido dos Trabalhadores, e 
seus comparsas da base ames-
trada, não têm a menor condição 
política, moral ou ética de con-
tinuar desgovernando o Brasil. 
Eles nos mergulharam nas tre-
vas. As delações premiadas da 
Operação Lava Jato - sobretudo 
as provas fornecidas por Paulo 
Roberto Costa e Alberto Yous-
sef - arrasam com a legitimidade 
dos personagens que infestam o 
Governo do Crime Organizado. 
Como já era sem nunca ter sido, 
Dilma Rousseff merece perder o 
emprego. Mais culpado é quem 
botou ela no Planalto do Palhas-
so - com fraude eleitoral ou não. 
Diante dessa desgraça política, 
gritamos: "Lalau, socorro!". Só é 
bom advertir que o apelo é para 
Stanislaw Ponte Preta (1923-
1968). Este Lalau do bem tinha o 
mesmo apelido daquele juiz con-
denado por corrupção. A profun-
da diferença entre ambos é que o 
cronista Sérgio Porto proclamava 
uma sentença que resume perfei-
tamente a nossa dantesca con-
juntura tupiniquim. "Entramos no 
perigoso terreno da galhofa"... O 
problema, caro Lalau, é que en-
tramos pelo cano agindo como 
hienas. Comemos carniça, dige-
rimos lixo, porém rimos da pró-
pria desgraça no Brasil da Piada 
Pronta (royalties para José Si-
mão). Parecemos o protótipo de 
uma tragicomédia nacional sem 
a menor graça. Lalau justifica: 
Deve ser porque "um homem que 
não chora tem mil razões para 
chorar". Ou porque "consciência 
é como vesícula, a gente só se 

preocupa com ela quando dói". 
Racionamento, Recessão, Rou-
balheira, Radicalismo... Quando 
tudo isto se combina temos o 
Brasil Capimunista sob gover-
nança do crime organizado. O 
governo federal, na maior cara de 
pau, tem a coragem de mandar 
a população economizar água e 
energia. Os dirigentes só podem 
estar de sacanagem... Eles nos 
legaram um apagão generaliza-
do, da eletricidade aos valores 
morais mais básicos. Lalau escla-
rece: "Ser imbecil é mais fácil". E 
pondera, em socorro dos idiotas 
oficiais: "Pode-se dizer a maior 
besteira, mas se for dita em latim 
muitos concordarão".  O para-
doxo é que deveríamos ter água 
e energia de sobra por aqui. No 
entanto, a combinação explosiva 
entre incompetência gerencial, 
falta de planejamento correto e 
muita corrupção impedem que 
vivamos no Paraíso. De novo, 
Lalau retrata o fenômeno: "Difícil 
dizer o que incomoda mais, se a 
inteligência ostensiva ou a burri-
ce extravasante". E acrescenta: 
"No Brasil, as coisas acontecem, 
mas, depois, com um simples 
desmentido, deixaram de acon-
tecer". O que fazem as Agências 
Nacionais de Água e de Energia 
Elétrica diante desse quadro ab-
surdo de falta de água e energia? 
A resposta mais possível é: ANA 
e ANEEL só podem estar fazendo 
merda! Diante dessa tendência 
forte de má gestão cabe outras 
indagações básicas: Por que os 
reguladores não funcionam di-
reito? Agem culposamente (sem 
intenção) ou dolosamente (cons-

cientes das cagadas)? Resposta 
resumida em outra perguntinha 
autorrespondível: O Brasil é um 
País condenado ao fracasso, 
por imposição externa ou por co-
nivência interna?! Talvez Lalau 
consiga me responder melhor, 
com uma observação enigmática, 
sobre um País que parece um ca-
chorro correndo atrás do próprio 
rabo: "Sempre ouviu dizer que o 
homem totalmente realizado é 
aquele que tem um filho, planta 
uma árvore e escreve um livro. 
Tinha um filho, plantou uma árvo-
re, o filho trepou na árvore, caiu 
e morreu. Só lhe restou escrever 
um livro sobre isso". Stanislaw 
Ponte Preta manda recados para 
os supostos poderosos. Tem uma 
frase consoladora para Lula, ago-
ra sendo mal citado no judiciário 
português, sem que isto seja uma 
piada lusitana: "Ninguém se con-
forma de já ter sido". Sobre os 
mesmos problemas enfrentados 
por quem se torna alvo de denún-
cias de corrupção ou de especula-
ções sobre seu estado de saúde, 
Lalau tem outra frase de efeito: " 
As coisas que mais contribuem 
para avacalhar a dignidade de um 
homem são, pela ordem, bofe-
tão de mulher e tombo de bunda 
no chão". Só não sabemos se a 
Rosemary bateu ou se o chefão 
sofre agora de pigalgia (dor no 
rabo)... Lalau tem um recado cer-
teiro para Dilma Rousseff - que 
não teve a chance de conhecer e 
que jamais seria uma das "Certi-
nhas do Lalau" que embelezavam 
a coluna dele no extinto jornal Úl-
tima Hora: "Menino mijado, bode 
embarcado e Chefe de Estado, 
nunca fica despreocupado". So-
bra até para o Michel Temer, que 
a petralhada traíra começa a ata-
car: "Mais inútil do que um vice-
-presidente". Tem conselho tam-
bém para o Joaquim Levy: "Antes 
só do que mal acompanhado". 
Lalau também analisa a chance 
de Eduardo Cunha conquistar a 
presidência da Câmara contra a 
vontade do governo: "Quem des-
denha quer comprar, quem disfar-

ça está escondendo, mas quem 
desdenha e disfarça, não sabe 
o que está querendo". Tem outra 
frase que se aplica à base aliada, 
chegada a mensalões, petrolões 
e eletrolões: "Hoje em dia, nin-
guém é bonzinho de graça". Até 
o dilema do Teori Zavascki, que 
demora a denunciar os políticos 
enrolados na Lava Jato, Sérgio 
Porto compreende, em sua vi-
dência literária que transcende o 
tempo e o espaço: "Às vezes é 
melhor deixar em fogo lento do 
que mexer na panela". E adverte, 
culinariamente falando: " Quem 
não tem quiabo não oferece ca-
ruru. Pra quem gosta de jiló, co-
ruja é colibri".   Resumindo, Lalau 
tem uma solução definitiva para 
resolver os problemas brasileiros. 
O problema é que a turma nazi-
comunopetralha só concorda com 
ele pela metade: "Ou restaure-se 
a moralidade ou locupletemo-
-nos todos!". Eles priorizaram se 
locupletar e cumpriram a missão, 
direitinho, em seu projeto de per-
petuação no poder... Restaurar a 
moralidade, para os petralhas, é 
falsa promessa do passado... E 
para quem não tem mais Sérgio 
Porto entre nós, resta um conso-
lo. Temos Sérgio Moro, o Homem 
de Gelo, que quer restaurar a 
moralidade. Ele merece ganhar 
o prêmio "Faz Diferença", con-
cedido por O Globo, na categoria 
Personalidade do ano de 2014. 
O triste e engraçado é que o juiz 
seja premiado simplesmente por-
que cumpre seu dever de servidor 
público e de magistrado... Lugar 
esquisito este Brasil - um grande 
FEBEAPÁ...   Por isso, o Lalau 
nos dá a lição derradeira, muito 
além do seu Festival de Besteiras 
que Assola o Brasil: - O sol nasce 
para todos, a sombra pra quem é 
mais esperto.  E como "Sombra" 
evoca Celso Daniel, é melhor dei-
xar o Sérgio Moro pegar o Lalau 
Maior - que poderia roubar até o 
lugar do Stanislaw, se não fosse 
tão sem graça... (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 25 
de Janeiro de 2015).

Central 135 confirma comparecimento de 
segurado previamente agendado no INSS

 Com o objetivo de otimi-
zar o atendimento nas Agências 
da Previdência Social em todo o 
país, os agendamentos realizados 
pela Central 135 têm sido confir-
mados junto aos segurados. Da 
mesma forma que muitos consul-
tórios médicos ligam para os seus 
pacientes para confirmar a con-
sulta, os segurados do INSS, com 
atendimento previamente agenda-
do, podem receber um telefonema 
de confirmação do compareci-
mento na unidade escolhida. Essa 
medida é importante, porque 25% 
dos usuários, em média, não cum-
prem o agendamento, segundo a 
chefe de Atendimento do INSS em 
Belo Horizonte, Luciana Antunes. 
O serviço é realizado apenas para 
confirmar se o segurado vai com-
parecer ou não ao agendamento. 
“É importante destacar que, em 
hipótese alguma, são solicitados 
dados, como número de benefício, 
senha ou conta bancária”, alerta a 
servidora, preocupada com even-
tual ação de aproveitadores. Lu-
ciana Antunes explica que a Cen-
tral 135 possui todos os dados do 
segurado, não tendo necessidade 
de pedir informação por telefone.  
Normalmente, o atendente confir-
ma o nome completo do segura-

do, o dia, horário e local do aten-
dimento, além de reforçar sobre 
a documentação que deve ser 
apresentada. A ligação é feita para 
o número de telefone que o usuá-
rio cadastrou no INSS e, mesmo 
que a Central não consiga falar 
com o segurado, o agendamento 
é mantido. Luciana explica que a 
iniciativa resulta na liberação de 
vagas para outros interessados. 
“Ao entrar em contato com o se-
gurado, até três dias antes da data 
agendada, é possível levantar as 
desistências e liberar essas vagas 
para outras pessoas, agilizando o 
sistema de atendimento”, ressal-
ta. Remarcação – O usuário que 
não puder comparecer ao serviço 
agendado em uma Agência da 
Previdência Social deve cancelar 
ou remarcar com, no mínimo, 24 
horas de antecedência. Se o se-
gurado simplesmente não compa-
recer, sem desmarcar, ele terá que 
esperar 30 dias para agendar no-
vamente. A remarcação e o cance-
lamento são feitos junto à Central 
de Atendimento 135, que funciona 
de segunda a sábado, das 7h às 
22h. A ligação é gratuita, se feita 
de telefone fixo, e tem custo de li-
gação local, quando originada de 
celular.
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Depois de fracassar na gestão hídrica e energética, 
Dilma sugere clemência para empreiteiras corruptas

 Até quando os brasi-
leiros suportarão, sem reagir, 
contra as mentiras repetidas 
sistematicamente pela propa-
ganda oficial do desgoverno? A 
Presidenta Dilma Rousseff rom-
peu ontem seu longo silêncio 
midiático, para fazer um pronun-
ciamento repleto de inacreditá-
veis argumentos ficcionais, na 
Granja do Torto, depois de uma 
reunião com seus 39 ministros. 
Dilma teve a coragem de procla-
mar que o governo cumpriu seu 
papel nas contas fiscais para 
manter o emprego e a renda. 
Viajou na maionese estragada... 
O discurso dela é completamen-
te descolado da alarmante re-
alidade nestes tempos de crise 
com previsão de agravamento. 
O apagão energético e a carên-
cia hídrica, com risco concreto 
de racionamento de luz e água, 
vão gerar redução da atividade 
industrial, com efeitos danosos 
sobre a produção, o custo de 
vida e o emprego. O problema 

deve agravar a inflação soma-
da à recessão. A previsão mais 
realista é de tensão social, com 
alto risco de convulsão. O clima 
ruim e adverso (no sentido cono-
tativo e denotativo) vai gerar uma 
pressão nunca antes vista sobre 
a governabilidade de Dilma. A 
Presidenta ficará refém de três 
problemas de complicada solu-
ção. Primeiro, os desdobramen-
tos econômicos das denúncias 
de corrupção. Segundo, a quase 
certa eleição do inimigo Eduar-
do Cunha para a Presidência da 
Câmara dos Deputados. Tercei-
ro, a autofagia dentro do próprio 
Partido dos Trabalhadores - que 
já tem "dissidentes" batendo no 
próprio governo, em ato de sui-
cídio político explícito. Dilma 
ontem foi obrigada a sinalizar 
uma de suas mais cruéis preo-
cupações: o efeito negativo das 
investigações da Lava Jato (mais 
de 120 inquéritos) sobre as gran-
des empreiteiras parceiras do 
aparelho capimunista tupiniquim. 

A Presidenta já tem informações 
concretas de que as empresas 
vão promover milhares de de-
missões, alegando que não re-
cebem do governo (nos cortes 
drásticos de gastos do Joaquim 
Levy) ou porque não conseguem 
mais firmar contratos com a ad-
ministração pública. Jogam a 
culpa no combate á corrupção, e 
não no sistema de corrupção ins-
titucionalizada. A fala mecânica 
de Dilma vai na onda delas: "Te-
mos que apurar com rigor tudo de 
errado que foi feito. Temos que 
aprimorar mecanismos para que 
coisas como essas não voltem 
a acontecer. Temos que saber 
apurar e investigar. Nós temos 
de saber fazer isso sem prejudi-
car a economia e as empresas. 
Queria dizer que punir, ser capaz 
de combater a corrupção, não 
quer dizer destruir as empresas. 
As pessoas tem que ser punidas, 
e não as empresas. Temos que 
fazer um pacto implacável contra 
a corrupção. E queria dizer para 
vocês que punir, que ser capaz 
de combater a corrupção não 
significa, não pode significar a 
destruição de empresas priva-
das também". Quem promove a 
destruição concreta do Brasil é 
o desgoverno nazicomunopetra-
lha. Um projeto ideológico, que 
usou a corrupção como ferra-
menta para conquistar, manter e 
ampliar os espaços de hegemo-
nia e poder, apresenta falência 
múltipla de seus órgãos fecais. A 
escatologia promovida pelo PT e 
seus aliados-comparsas atinge o 
ponto máximo na péssima admi-
nistração da infraestrutura, prin-
cipalmente na temerária e crimi-
nosa gestão da área de energia. 
Petrolão, Eletrolão e outras va-
riações do manjado Mensalão 
contribuem para que a tempora-
da de falta de chuva nos reserva-
tórios de hidrelétricas (que tam-
bém abastecem de água) agrave 
a incompetência na geração, 
distribuição e inovação energéti-
ca.  Causados por projetos ruins, 

demora em licenciamentos am-
bientais, dificuldades financeiras 
e outras questões de responsa-
bilidade do governo ou das em-
presas – os atrasos em obras no 
setor elétrico brasileiro impedem 
a entrada de 8,9 mil megawat-
ts (MW) no sistema elétrico até 
o fim deste ano. A capacidade 
máxima atual do Sistema Inte-
grado Nacional (SIN) é de 129,9 
mil MW. Mas boa parte dessa 
energia está indisponível, por 
várias razões: pouca água nos 
reservatórios, manutenção ou 
falta de combustível em terme-
létricas, insuficiência de linhas 
de transmissão ou restrições 
técnicas. Dos 681 projetos de 
geração fiscalizados pela Aneel, 
369 – 54% do total – têm algum 
tipo de atraso. Que vergonha! O 
Apagão elétrico, na verdade ori-
ginado pelo tenebroso blacaute 
de gestão pública, deverá atra-
palhar o crescimento econômi-
co. O Pibinho é turbinado pela 
incompetência, ineficiência e 
roubalheira. Tudo fica ainda mais 
grave com a ignorância do cida-
dão. Além de desperdiçar água e 
energia, a maioria da população 
não consegue ser enérgica na 
hora de protestar e cobrar solu-
ções do governo contra a crise 
hídrica-energética. Se o cenário 
parece ruim agora, tem tudo para 
piorar. A previsão é de seca para 
2015, com risco de repetição em 
2016. O racionamento de água 
e energia (sempre negado ofi-
cialmente) é bastante provável. 
Os brasileiros pagarão caro com 
inflação, desemprego, endivida-
mento e dificuldades para quitar 
contas mais altas pela infeliz 
coincidência entre incompetên-
cia gerencial do governo corrup-
to e os problemas climáticos. Os 
ladrões vão achar graça, até que 
venham a sofrer alguma pressão 
popular. Se não forem pressiona-
dos, enriquecerão ainda mais, na 
próxima eleição... (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 28 
de Janeiro de 2015).

Mercado do boi gordo firme, 
mesmo com consumo lento

 Apesar da estabilidade 
na maioria das praças, alguns fri-
goríficos, principalmente em São 
Paulo, aumentaram as ofertas de 
compra. Isso ocorre em um mo-
mento do mês em que as vendas 
de carne diminuem, pela desca-
pitalização da população. Além 
disso, o cenário para o consumo 
já vem ruim desde o começo de 
janeiro. Somado aos impostos e 
contas que sazonalmente inci-
dem no começo do ano, os rea-
justes dos combustíveis, energia 
elétrica, tarifa de transporte e a 
inflação em alta prejudicaram ain-

da mais a demanda. O governo já 
anunciou que haverá aumento a 
partir de fevereiro nos tributos da 
gasolina. Com isso, devem subir 
novamente. Ou seja, a susten-
tação nos preços da arroba em 
todo país vem da oferta restrita 
de animais para abate. O volume 
de chuvas aumentou nos últimos 
dias em algumas regiões do país, 
mas ainda não foi suficiente para 
melhorar a disponibilidade de 
boiadas. No mercado atacadista 
de carne bovina, preços estáveis 
e vendas ruins. (Fonte: Scot Con-
sultoria)


