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 Para começar esclareço que 
NÃO SOU FILIADO A PARTIDO AL-
GUM NEM SOU CANDIDATO A NADA 
e como MAÇOM já venho há alguns 
anos   combatendo o PACOÊPA – PAC-
TO CORRUPTÔNICO QUE ENVER-
GONHA O PAÍS, publicando MEMES 
diariamente em minha pagina no face-
book https://www.facebook.com/johilca-
mdeab.abreu, no site do nosso irmão 
paulista Jorge Serrão http://www.alerta-
total.net/ e semanalmente no meu site 
http://www.porissopecoseuvoto.com.
br/  ilustrando matérias de renomados 
jornalistas mostrando o lado irônico das 
excelências deste país (políticos) com 
atitudes e declarações que somente 
eles julgam plausíveis e convincentes. 
Ao longo da história, a Maçonaria tem 
participado e contribuído secreta e ati-
vamente, para as grandes transforma-
ções, sob todos os aspectos, em todo o 
mundo, razão porque sempre foi perse-
guida e teve seus objetivos e propósitos 
deturpados pelos poderes dominantes, 
sejam governamentais, privados ou re-
ligiosos. Atuando mais abertamente de 
forma especulativa, a Maçonaria hoje 
não tem “medos ou receios” de se ex-
por no combate aos grandes males que 
afligem a humanidade e seus obreiros 
tem, com as bênçãos do GRANDE AR-
QUITETO DO UNIVERSO, realizado 
importantes trabalhos, cada um em sua 
área específica, em prol do crescimento 
moral, social e intelectual do ser huma-
no, “erguendo monumentos à virtude e 
cavando masmorras aos vícios”. Diante 

do exposto acho que é HORA DE IR-
MOS ÀS RUAS NO DIA 15 DE MARÇO 
a partir das 9.30 em todas as cidades 
do Brasil, não para pedir impeachment 
que se tiver que acontecer será uma 
consequência natural, mas sim para 
mostrar nossa indignação com a cor-
rupção endêmica que assola a nossa 
nação declarando APOIO AO JUIZ SER-
GIO MORO em sua difícil cruzada, para 
que dê continuidade à operação LAVA 
JATO que os poderosos querem abafar 
a qualquer custo, estendendo-a a outras 
empresas publicas, que sabemos tão 
contaminadas quanto a Petrobras. Faço 
a minha parte utilizando a charge por 
ser a mais temida e mais complexa pela 
sua agressividade e capacidade de re-
gistrar o cotidiano político da sociedade, 
reproduzindo situações e personagens 
reais através de imagens distorcidas 
pelo autor, que involuntariamente é visto 
como figura de oposição, posto que num 
único quadro, muitas vezes sem texto, 
é capaz de colocar desordem no plano 
da ordem. Não sei se o que faço é re-
trógrado, atual ou de vanguarda, mas o 
trabalho que realizo é baseado no reco-
nhecimento da imagem, como o veículo 
mais eficiente, portador de informações 
e mensagens a serem levadas ao publi-
co, ao ponto de já está sendo postulada 
como ciência social.Grato pela aten-
ção e contem comigo! (Johil Camdeab.
Abreu é colaborador voluntário e incon-
dicional dos grupos sociais do facebook 
de combate à corrupção, impunidade e 
falta de vergonha que assola o Brasil).

Carnaval: Tradição, manifestação cultural 
mas também uma oportunidade de negócio 

Gelder Moura Vieira - Nº 3 
Conselheiro fiscal nos mandatos de 2006 e 2013

Conselheiro administrativo no mandato de 2007 a 2011
Coordenador da comunidade da prata em 2014

Dia 27/02/2015 conto com o voto dos associados.

Desde já agradeço a atenção 

 Desde os tempos mais 
antigos o carnaval está relacio-
nado às festas e manifestações 
populares dos mais diversos po-
vos, no Brasil o Carnaval atingiu 
proporções gigantescas: o país 
recebe, apenas neste período, 
cerca de 70% dos turistas que vi-
sitam a terrinha no ano inteiro. O 
município do Prata vem ganhando 
destaque esses últimos anos por 
diferentes motivos, além de pro-
porcionar a população pratense 
e visitantes momentos de alegria 
e descontração, a gestão de Dr. 
Anuar preocupasse sempre em 
criar oportunidade de negócios 
para todo comercio local e empre-
sas da cidade. Pensando em 2016 
a Comissão do Carnaval 2015 jun-
tamente da Imprensa saiu às ruas, 
e num bate papo informal com os 
responsáveis por diferentes em-
presas colheu informações impor-
tantes sobre o Carnaprata 2015. 
Leia alguns depoimentos: Super-
mercado COOPRATA - Gerente 
Messias Macedo de Souza - “Hou-
ve um aumento significativo de 
venda no período do carnaval. O 
consumo nos dias do carnaval tem 
crescido ano a ano, em 2015 as 
vendas foram tão boas chegando 
muito próximo das vendas de Na-
tal. foi feito um planejamento espe-
cifico para atender a demanda do 
carnaval, houve necessidade in-
clusive de remanejar funcionários 
de um setor para outro. O carnaval 
proporciona muita alegria aos foli-
ões e muitos negócios para o co-
mercio pratense.” Hotel VENEZA 
– Antônio Paixão (Toninho) - “esse 
foi o melhor ano de todos os tem-
pos, as solicitações foram tantas 
que tivemos o hotel lotado durante 
o carnaval, e digo mais, se tivés-
semos mais quartos disponíveis 
estariam todos cheios também, 
sem duvida nenhuma o carnaval é 

a melhor data para comércio pra-
tense”. BIG HOTEL - Izabel Cris-
tina Buratt - "O Carnaprata 2015 
foi ótimo, muito cheio, publico se-
lecionado, mais famílias. A procura 
por reservas iniciou no dia 01 de 
janeiro e uma semana antes do 
carnaval não havia mais disponi-
bilidade para hospedagem.” DISK 
BEBIDAS -“ Tivemos um aumento 
expressivo nas vendas, em torno 
de 20%, isso representa muito. O 
maior número de vendas foi feito 
diretamente para os consumido-
res foliões, principalmente para o 
grande número de visitantes que 
recebemos em nossa cidade. Po-
demos planejar para os próximos 
anos, pois quem veio voltará e ain-
da irão trazer amigos e familiares 
para o melhor carnaval da região.” 
SUPERMERCADO OPÇÃO - Abe-
lardo Junior -” Sem duvida nenhu-
ma o melhor carnaval de todos os 
tempos e com certeza o melhor em 
vendas. Houve muito consumo de 
visitantes. Já estou pensando em 
algumas estratégias para atender 
todos no carnaval de 2016. REDE 
LUCAS Supermercados - Gerente 
Fabio Borges Silva -” O melhor ano 
de vendas, podemos dizer que foi 
próximo ou igual as vendas do Na-
tal, com um aumento expressivo 
de 40%. Começamos a nos prepa-
rar para atender a todos no dia 15 
de Janeiro. A Rede Lucas de Su-
permercado atende a dez cidades 
e em nenhuma delas houve esse 
aumento significativo nas vendas. 
Recebi uma ligação do Gerente 
Geral perguntando o que estava 
acontecendo em Prata, se tínha-
mos feito alguma ação de marke-
ting por aumentar tanto as vendas 
e que estávamos superando todos 
os outros supermercados da rede, 
respondi que não, que isso tudo 
que estava acontecendo era refle-
xo do Carnaprata 2015.

Para o conselho de administração
Com o compromisso pela satisfação do sócio 

Maçonaria nas ruas
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Johil Camdeab.Abreu
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
EX-GERENTE DA PETROBRAS 
DENUNCIA LIGAÇÃO DE LULA 
COM CHEFES DA MÁFIA DO 
JOGO DO BICHO - Em depoimen-
to a uma comissão de apuração 
interna, Geovane de Morais, ex-
-gerente da Petrobras, denunciou 
a relação de Lula com supostos 
chefes da máfia do "jogo do bicho" 
no Rio de Janeiro, apontando como 
eles interferiram para que a esta-
tal patrocinasse escolas de samba 
de forma irregular. O orçamento 
da Petrobras para o patrocínio de 
eventos saltou de R$120 milhões 
em 2002 para R$1,2 bilhão a partir 
de 2003. (Fonte JusBrasilNoticias)
JÁ ERA - O Petrolão agrava e 
aprofunda a crise política e alimen-
ta a crise econômica. A declaração 
do Ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, de que o Brasil dera uma 
escorregada na gestão das contas 
públicas já acendeu o sinal no mer-
cado de que tudo continua como 
no governo anterior. É Dilma e seu 
partido quem continuam ditando as 
bobagens que acontecem na eco-
nomia - gerando a crise que vai ser 
fatal para a Presidenta... (Site Aler-
ta Total)
MAÇONS ALERTA - Dilma Rous-
seff, que adora posar de vítima da 
ditadura, está devendo uma mani-
festação pública de repúdio contra 
a prisão do Prefeito de Caracas, 
Antonio Ledezma, pelo regime au-
toritário bolivariano de Nicolas Ma-
duro. Quem também deveria emitir 
uma nota de repúdio é o maçom 
inglês Michel Temer - já que Ledez-
ma é seu irmão na Maçonaria... O 
Maçom Ledezma foi preso por cer-
ca de 50 agentes do Serviço Boli-
variano de Inteligência Nacional 
(Sebin), numa ação violenta, em 
que seu gabinete terminou invadi-
do a tiros, e o prefeito, levado para 
um centro militar, sob a acusação 
de conspirar para derrubar Maduro. 
(Site Alerta Total)
CABOCLO MAMADOR RESUS-
CITOU – Quem é leitor assíduo do 
Jornal de Negócios deve se lembrar 
do “Caboclo Mamador”: - Aquele 
que nasceu em Uberaba, mora em 
Uberlândia e vinha mamar aqui no 
Prata. Pois então, depois que foi 
desmamado pelo povo sumiu do 
mapa. Agora recentemente reapa-
receu do nada, e deu para fazer 
fofocas. Encarnou o personagem 
de Téo Pereira da novela Império, 
futricando a vida das pessoas. Aca-
bou a mamata, não tem nada o que 
fazer, e fica azucrinando pessoas 
de bem e que trabalham.
O QUE OS JOVENS TÊM A DIZER 
- Em outras palavras é reconhecer 
que eles têm algo a dizer. Nada 
melhor do que abrir um espaço no 
Dia Nacional da Juventude. Qual 
é a permanente mensagem que a 
juventude tem a dizer para a so-
ciedade?  Em todos os tempos os 
mais jovens romperam com a si-
tuação reinante, apresentando os 
seus sonhos. Estes, aparentemen-
te são vistos como delírios. Mas de 
fato, podem se converter em novas 
soluções, ultrapassando a mesmi-
ce das soluções encontradas.  O 
sonho é aquele estalo de que algo 

dentro de nós anseia por ser mais. 
Quando mais pessoas acalentam 
o mesmo sonho, transformam-
-no em utopia. A utopia pega força 
transformadora, podendo se tornar 
o ideal de todo um povo. O tempo 
fará que aquilo que fica distante no 
tempo se transforme em realidade. 
Nem a invenção dos óculos tirou 
dos jovens a iniciativa. Conseguir, 
por meio de lentes, a correção da 
visão, facultou aos mais idosos ter 
uma existência normal de participa-
ção nos acontecimentos da vida. 
A nossa civilização está intrinse-
camente vinculada ao cultivo da 
imagem. Quem não tem boa visão, 
poderia paulatinamente ir ocupan-
do as margens, ou o rodapé da 
caminhada humana. Logicamente, 
se estabeleceria a “ditadura juve-
nil”. Gozando da plenitude de suas 
capacidades, tendo visão nítida de 
todos os matizes da vida moderna, 
os jovens poderiam facilmente dei-
xar os míopes, e os presbitias nas 
tarefas secundárias da atividade 
social. Mas não. Os óculos, que 
corrigem as limitações do órgão 
visual dos anciãos, capacitam-nos 
a se entrosarem plenamente nas 
lutas da vida moderna. Por causa 
do acréscimo da experiência, tal 
dispositivo tenderia a dar vantagem 
aos anciãos diante da insegurança 
dos jovens.
NOSSO FUTURO ESTÁ NA FOR-
ÇA DA JUVENTUDE - Não existe 
possibilidade de a sociedade pôr 
os jovens na geladeira, e aproveitar 
ao máximo a capacidade experien-
te da humanidade mais madura. O 
que distingue os jovens é a espe-
rança. São os sonhos de um mun-
do diferente e melhor. Não há nada 
mais deletério na sociedade do que 
ouvir alguém dizer: “Essa experiên-
cia nós já fizemos em 1930, e não 
deu certo. Por que vamos tentar de 
novo”? A nova geração quer encon-
trar saídas, arriscar, descobrir alter-
nativas. A juventude sonha com a 
verdadeira independência do nos-
so povo, dentro dos moldes da de-
mocracia. Quer oportunidades edu-
cativas. Necessita de empregos, 
para fazer crescer sua autoestima. 
Busca solução para os terríveis 
vícios da corrupção, que assolam 
a sociedade. Quer um novo pacto 
social, onde o bem comum seja a 
motivação permanente.
ESCOLA MUNICIPAL DR. SEVE-
RIANO CONTINUA A REFORMA 
- Escola Municipal Dr. Severiano 
continua em reforma. A Secretaria 
Municipal de Educação informa que 
a Escola Municipal Dr. Severiano 
Vilela Junqueira, encontra-se ainda 
em reforma. Diante disto, daremos 
início às aulas na Associação do 
Bairro do Cruzeiro do Sul, a partir 
do dia 23/02/15 (segunda-feira), 
em seus respectivos horários: I Tur-
no das 07h00min as 11:30 horas e 
II Turno das 12:30 as 17:00 horas. 
Portanto, pais ou responsáveis pe-
los seus filhos já podem se enca-
minhar ao novo estabelecimento 
escolar “provisório”. Informamos 
ainda que os dias perdidos serão 
repostos.  Desde já, a direção es-
colar pede desculpa pelo transtor-
no, conta com atenção e compre-
ensão de todos.  (A Direção)

C l a s s i f i c a d o s
VENDO OU TROCO APARTAMENTO COM 117 M² - Em área nobre de 
Uberlândia, Bairro - Santa Maria, situado a duas quadras da UFU e a 
800 metros do Center Shopping. Tratar (34) 9974-7515
VENDO ÁGIO DE CASA – Com 03 quartos sendo 01 suíte, Jardim Ana 
Carolina n°40. Tratar (34) 9797-0512 falar com Zaiber 
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMA-
TIC, capacidade de 200 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776

NOTA DE AGRADECIMENTO – 
Venho através desta coluna, agra-
decer ao Presidente da Associação 
do Bairro Cruzeiro do Sul – o Sr. 
Luiz Klebert Alves Teixeira – pelo 
espaço físico cedido provisoria-
mente aos alunos da Escola Muni-
cipal Dr. Severiano Vilela Junquei-
ra, para que possa dar início então 
ao ano letivo de 2015, enquanto 
termina a reforma da referida es-
cola. O nosso muito obrigado. (A 
Direção)
O CRIME QUE ABALOU O BRA-
SIL - O suspeito de ter atirado em 
uma mulher e no casal de bebês 
gêmeos da vítima a mando do pro-
vável pai foi preso na quinta-feira, 
19, pela Polícia Civil mineira. An-
tônio Moreira Pires, de 37 anos, 
conhecido como "Pedrão", foi en-
contrado no fim da tarde em uma 
fazenda em Sacramento, no Alto 
Paranaíba, onde estaria escondido 
desde que foi iniciada uma grande 
caçada pelo acusado. O corpo de 
Izabella Marquez Gianvechio, de 
22 anos, foi encontrado próximo 
a Aramina (SP) no último dia 12, 
quando ela saiu de sua casa em 
Uberaba, no Triângulo Mineiro, 
para se encontrar com Matuzalém 
Ferreira Júnior, de 49. Ele seria o 
pai dos gêmeos Ana Flávia e Lu-
cas Gianvechio, que tinham 40 
dias de vida e foram executados 
a tiros junto com a mãe. Segundo 
a delegada Carla Bueno, Izabella 
pressionava Matuzalém para que 
reconhecesse os gêmeos. Ele se 
apresentou à polícia na terça-fei-
ra, 17, e teve a prisão preventiva 
decretada. O suspeito inicialmen-
te negou envolvimento no crime, 
mas, diante das evidências, admi-
tiu sua participação nos assassina-
tos. Foi ele que levou policiais até 
uma estrada de terra em Buritizal 
(SP) onde estavam enterrados os 
corpos dos bebês.
TROCAR LEITE INTEGRAL POR 
DESNATADO NÃO AJUDA A 
PERDER PESO – Muitos enten-
dem que tomar leite desnatado, ou 
light, ajuda perder peso, mas não 
perdem peso nem diminuem o IMC 
(índice de massa corpórea).   Essa 
é a conclusão de uma pesquisa 
publicada no periódico "The Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition".  

Em vez de emagrecer, que ingeri-
ram menos gordura compensaram 
a troca consumindo calorias adicio-
nais de outros alimentos. O estudo 
australiano, da Commonwealth 
Scientific and Industrial Research 
Organization, separou 145 crian-
ças, de quatro a 13 anos, em dois 
grupos. Elas foram acompanha-
das durante seis meses. Um dos 
grupos trocou os produtos lácteos 
integrais por versões com menos 
gordura. O outro não fez nenhuma 
dieta. No final, as quantidades in-
geridas de alimentos derivados do 
leite foram semelhantes nos dois 
grupos, assim como o número total 
de calorias. O grupo que fez a tro-
ca saudável consumiu menos gor-
dura e teve uma pequena redução 
no colesterol. Não houve, porém, 
nenhuma diferença no tamanho da 
cintura, no peso.
ADOLESCENTE É ASSASSINA-
DO DURANTE FESTA DE CAR-
NAVAL EM PRATA. VÍTIMA É DE 
UBERLÂNDIA E TEM PASSA-
GENS POR VÁRIOS CRIMES, 
DIZ PM. SUSPEITO ESTÁ FO-
RAGIDO E ARMA UTILIZADA NO 
CRIME NÃO FOI ENCONTRADA. 
- Um adolescente de 16 anos foi 
encontrado morto durante a festa 
de carnaval da cidade de Prata 
na madrugada de terça-feira (17). 
De acordo com as informações da 
assessoria de imprensa do 54º Ba-
talhão de Polícia Militar (BPM), a 
vítima morava em Uberlândia e foi 
encontrada caída em um banhei-
ro químico, sem os sinais vitais e 
com uma perfuração ocasionada 
por arma de fogo na cabeça. A po-
lícia foi acionada às 2h30 por tes-
temunhas que encontraram o cor-
po em um dos banheiros da parte 
externa do ambiente onde estava 
ocorrendo a festa. Ao deslocarem 
até o local, alguns militares que 
são de Uberlândia identificaram 
o adolescente, uma vez que ele 
tinha passagens pela polícia. As 
testemunhas relataram terem visto 
um indivíduo entrando com a víti-
ma no banheiro. O suspeito fugiu 
e, segundo a PM, possivelmente 
deve ser da cidade de Uberlândia 
também. A arma usada no crime 
também não foi localizada. (Fonte: 
Portal G1)
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Enquanto Lula vomitava sobre a 
Petrobras, a história do Brasil e a 
democracia - fazendo, inclusive, 
a defesa de Saddam Hussein (!!!) 
-, Moody’s rebaixava a nota da 
estatal; agora, ela está no grau 

especulativo; ações devem voltar a 
derreter. Eis o legado do fanfarrão, 
que estava cercado por milicianos

 Parecia roteiro de filme 
barato, mas era verdade. Nesta 
terça, enquanto Luiz Inácio Lula da 
Silva, cercado por milicianos trucu-
lentos, comandava um ato no Rio 
contra a Operação Lava Jato, con-
tra a imprensa e contra a decência, 
a agência de classificação de risco 
Moody’s rebaixava uma vez mais, 
a exemplo do que fizera em janei-
ro, a nota da estatal, que já estava 
em Baa3, o último patamar do cha-
mado grau de investimento. Agora, 
na Moody’s, a estatal está no grau 
especulativo — ou por outra: a 
agência está dizendo aos investi-
dores do mundo inteiro que pôr di-
nheiro na Petrobras não é seguro. 
A agência está dizendo ao mundo 
inteiro que emprestar dinheiro para 
a Petrobras é arriscado. Desta fei-
ta, não foi uma queda qualquer: a 
Moody’s botou a Petrobras dois 
degraus abaixo de uma vez só. Em 
vez de cair para Ba1, o que já seria 
catastrófico, a empresa despencou 
para Ba2, e a agência ainda cra-
vou um viés negativo no caso de 
uma futura avaliação. Só para vo-
cês terem uma ideia: acima dessa 
nota, há outras… 11. Abaixo dela, 
apenas 9. Na Fitch e na Standard 
& Poor’s, a Petrobras está também 
a um rebaixamento apenas de pas-
sar para o grau especulativo. A par-
tir de agora, tudo se torna mais di-
fícil para a empresa. A maioria dos 
fundos proíbe investimento em em-
presas nessa categoria. Pior: em 
alguns casos, a ordem é se des-
fazer dos papéis, ainda que amar-
gando prejuízos. Para se financiar 
dentro e fora do Brasil, a Petrobras 
terá de pagar juros mais elevados. 
E isso se dá num momento em que 
a empresa já teve de reduzir ao mí-
nimo seus investimentos na área 
de exploração e refino de petróleo, 
suas atividades principais. O mais 
impressionante é que o rebaixa-
mento veio duas semanas depois 
de Dilma trocar toda a diretoria da 
Petrobras. Isso reflete a confian-
ça do mercado na nova equipe. A 
operação foi desastrada. Com ou 
sem razão — e nós veremos —, o 
juízo unânime é que a governanta 

escolheu um presidente para ma-
quiar no balanço as perdas bilio-
nárias decorrentes da corrupção 
e da gestão ruinosa do PT. E não 
se enganem: atrás do rebaixamen-
to da nota da Petrobras, pode vir 
o rebaixamento da nota do Brasil. 
Na própria Moody’s, já não é gran-
de coisa. O país é “Baa2”. Ainda é 
“grau de investimento”, mas bem 
modesto. Se o país cair mais dois, 
vai para a categoria dos especula-
tivos. O mesmo acontece na Fitch 
(BBB): um próximo rebaixamento 
(BBB-) poria o país a um passo 
da zona vermelha. Na Standard & 
Poor’s, a posição do país é mais 
preocupante: rebaixado em março, 
caiu de “BBB” para “BBB-“, mesma 
nota da Petrobras. Nessa agência, 
uma próxima queda conduziria o 
país para “BB+”, primeiro nível do 
grau especulativo. Foi o que já fez 
a agência britânica Economist In-
telligence Unit na semana retrasa-
da: o rebaixamento, de BBB para 
BB, lançou o Brasil no grupo dos 
potenciais caloteiros. Não obstan-
te, naquele espetáculo de porno-
grafia desta segunda, Lula vitupe-
rou contra a investigação e contra 
a imprensa e conclamou João Pe-
dro Stedile a pôr seu exército na 
rua — sim, ele empregou a palavra 
“exército”. Aquele que a ex-filósofa 
Marilena Chaui disse “iluminar o 
mundo” quando fala ainda encon-
trou tempo para especular sobre 
a situação no Iraque. E disparou: 
“Já tem gente lá com saudade do 
Saddam Hussein, porque no tem-
po dele se vivia em paz”. Lula, este 
celerado, tem uma noção muito 
particular de paz. Pelo menos 300 
mil pessoas, árabes, foram assas-
sinadas pelo regime de Saddam. 
Nessa conta, não estão pelo me-
nos 100 mil curdos, vítimas dos 
gases mostarda, sarin e tabun. É o 
que Lula chama de “viver em paz”. 
Foi o regime criado por esse cara 
que quebrou a Petrobras. Agora 
os brasileiros começam a pagar a 
conta de sua irresponsabilidade, 
de sua ignorância e de sua estupi-
dez. (Fonte: Blog Reinaldo Azeve-
do – Site Revista Veja)

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

ANUNCIE NO

Por Reinaldo Azevedo
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Contagem regressiva para o 
Governo do Crime?

 Dilma Rousseff não per-
deu apenas massa corporal nos 
últimos dias ou meses. A credibili-
dade e a mínima capacidade moral 
dela para governar já foram com-
pletamente perdidas. No momento 
em que os desgovernos da Argen-
tina e da Venezuela aceleram o 
próprio fim, Dilma fica mais tensa 
e tudo indica que comece a soma-
tizar a tensão pela pressão popu-
lar que vai lhe ser politicamente 
fatal. O povo já sem paciência vai 
às ruas no dia 15 de março, e a 
nazocomunopetralhada só poderá 
reagir com as desgastadas menti-
ras de sempre. A legítima pressão 
das ruas não vai afetar apenas a 
Presidenta que não demonstra 
competência para ser Presidente. 
Mexerá também com toda a clas-
se política, claramente identificada 
como a maior beneficiária direta da 
organização institucionalizada do 
crime no Brasil. A massa nas ruas 
vai alfinetar, principalmente, a par-
te do judiciário que não colabora 
para o fim da impunidade. Cobrará 
serviço da facção do ministério pú-
blico que se omite e ajuda a fabri-
car a pizza. A manifestação pública 
vai exaltar quem cumpre o dever 
de enfrentar o sistema corrup-
to. Bons exemplos do juiz Sérgio 
Moro e dos policiais federais e pro-

motores que atuam na força tarefa 
da Lava Jato. As Forças Armadas 
também receberão um sacode do 
povão, que não cobra delas os 
tradicionais "golpes de Estado" 
na História do Brasil. A cobrança 
é moral: por uma manifestação 
pública, politicamente explícita e 
não apenas no cafezinho e reuni-
ões dos quartéis, dos Generais em 
favor das mudanças. Desta vez, 
os militares não precisam tomar o 
poder. Mas têm o dever moral de 
sustentar quem vai agir para mu-
dar o que ninguém honesto mais 
aguenta. Por isso, não cabem co-
vardia e muito menos omissão no 
atual momento de impasse insti-
tucional por que passa o Brasil. A 
contagem regressiva para a go-
vernança do crime institucionaliza-
do só vai começar, efetivamente, 
quando todos tiverem clareza de 
que o modelo brasileiro (político 
e econômico) precisa ser muda-
do. Pouco ou nada resolverá tirar 
a Presidenta via impeachment, e 
colocar no lugar dela algum per-
sonagem que dará sequência aos 
mesmos esquemas de aparelha-
mento estatal para fins corruptos. 
Ainda é cedo para constatar que 
a sociedade começa a acordar 
no caminho correto do que preci-
sa ser feito para o aprimoramento 

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

Abrafrigo ataca concentração no 
setor de frigoríficos no Brasil

 A Associação Brasilei-
ra de Frigoríficos (Abrafrigo) di-
vulgou um comunicado em que 
“alerta que pequenos e médios 
frigoríficos vão desaparecer”. 
Afirma ainda na nota que, “se 
nada for feito, a JBS vai dominar 
por completo a produção de pro-
teínas animais no país”. Segundo 
a entidade, “os mais de 600 pe-
quenos e médios frigoríficos que 
operam no país estão em vias de 
desaparecimento pela brutal do-
minação que se instalou no setor 
nos últimos anos e que continua 

se acentuando”, numa referência 
à JBS. “Não existe igualdade de 
oportunidades no setor de car-
ne bovina brasileiro pela ausên-
cia de um tratamento igualitário 
às empresas, o que eliminou a 
concorrência. O BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) criou um gi-
gante que está engolindo a tudo 
e a todos e que parece fora de 
qualquer controle”, afirma o pre-
sidente-executivo da Abrafrigo, 
Péricles Salazar, na nota. (Fonte: 
Valor Econômico)

do Brasil. Mas a vontade pública 
e manifesta de que é preciso mu-
dar já é um grande avanço em um 
País que insiste em viver na van-
guarda do atraso. Neste momento, 
as Elites Morais precisam ressur-
gir das cinzas e colaborar, com 
ideias e ações concretas, para que 
o Brasil possa tirar proveito desta 
grande mobilização em rede, em 
um fluxo interativo de convivência 
social que promova o Bem Comum 
e incentive quem estuda, trabalha 
e produz a progredir de verdade. É 

necessário que duas coisas fiquem 
bem claras. Primeiro, que a mobi-
lização popular não resolverá tudo 
em um passe de mágica. Segun-
do, que haverá profunda reação 
contra as manifestações. O poder 
corrupto, há muito tempo em hege-
monia, não deseja mudanças. As-
sim, um confronto será inevitável. 
Serão necessárias muita coragem, 
persistência e inteligência para 
aguentar o tranco... (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 23 
de Fevereiro de 2015).
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Ministro defende adiamento 
de aposentadorias

 O ministro da Previdência 
Social, Carlos Gabas, em entrevis-
ta do jornal O Estado de S. Paulo, 
defendeu a mudança do cálculo 
para concessão de aposentadoria 
no Brasil. Ele acredita que o fator 
previdenciário, criado em 1999 
e usado até hoje, não cumpre o 
papel de retardar as aposentado-
rias. A ideia é que ele seja subs-
tituído por uma fórmula que adie 
o tempo que as pessoas podem 
se aposentar. Ele cita como pos-
sível substituto o conceito 85/95, 
que soma a idade com tempo de 
serviço: 85 para mulheres e 95 
para homens. "Qualquer cidadão 
tem que pensar que não é razo-
ável que uma pessoa vivendo 84 
anos se aposente aos 49 anos", 
exemplifica. "Previdência não é 
complemento de renda, é substitu-
to de renda", comenta ao falar que 
hoje as pessoas que se aposen-
tam mais cedo tendem a continuar 
trabalhando para completar a ren-
da. Gabas também será o articu-
lador do governo junto às centrais 
sindicais e parlamentares na dis-

cussão do pacote de aperto aos 
benefícios sociais. Segundo ele, 
"há muitas forças políticas no Bra-
sil que entendem que esse nosso 
sistema é falido" e que o país pre-
cisa de uma grande reforma da 
Previdência, mas se diz contrário 
a essa ideia. "O regime atual, se 
bem administrado, tem sustenta-
bilidade. Esse é o nosso objetivo, 
por isso as mudanças necessárias 
em pensão por morte e no auxílio 
doença. Precisamos desses ajus-
tes e não de grandes reformas", 
defendeu. Ele citou que o gover-
no gastou 94,8 bilhões de reais 
em 2014 com pensões por morte, 
montante que beneficiou 7,4 mi-
lhões de pensionistas. Já com o 
auxílio-doença foram gastos 25,6 
bilhões de reais para 1,7 milhão 
de beneficiados. Gabas defendeu, 
porém, que as novas medidas 
não são manobras para fechar as 
contas públicas deste ano - a Pre-
vidência foi responsável por um 
rombo de 56,698 bilhões de reais 
nas contas do governo central em 
2014. (Fonte: Site Revista VEJA)

Carlos Gabas acredita que fator previdenciário 
deveria ser substituído pela fórmula 85/95

Lula adverte que PT sabe brigar, 
"sobretudo quando o Stédile colocar o 

exército dele na rua"

 Enquanto a desgastada e 
estressada Dilma Rousseff, magri-
nha em sua popularidade, faz die-
ta para perder peso (já que apoio 
popular não consegue mais ganhar 
mais da massa), a nazicomunope-
tralhada dá mais uma demonstra-
ção de como será radical e violenta 
a fase de agravamento do impasse 
institucional no Brasil, em função 
das denúncias do Petrolão, com-
binadas com o aumento da crise 
econômica (o que, de fato, costu-
ma derrubar governos). Dilma na 
base do "come zero" e a porrada 
comendo nas ruas é um perigoso 
sinal de como o partido-seita reagi-
rá à perda de poder e hegemonia. 
O tal ato "em defesa da Petrobras", 
promovido pela cúpula cara de 
pau do petismo, na porta da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa, no 
Rio de Janeiro, se transformou em 
um pancadaria. Houve confronto 
contra um grupo denominado "Li-
berdade Anticorrupção" - que pre-
gava o impeachment da Dilma. O 
líder Lula conseguiu chegar à ABI 
às 19h 24min, sendo protegido por 
seus militantes profissionais, que 
gritavam as velhas frases funda-
mentalistas: "Lula, guerreiro do 
povo brasileiro"; "Lula sai do chão, 
o Petróleo é do Povão". No auditó-
rio da ABI, Lula praticou sua fascis-
tada costumeira contra a imprensa 
- considerada sua inimiga máxima 
- na discurseira de 30 minutos de 
duração. Como sempre, Lula ape-
lou para a mentira populista: "O 

que estamos vendo é a criminali-
zação da ascensão de uma classe 
social nesse país. As pessoas su-
biram um degrau e isso incomoda 
a elite. Quando se faz isso, o pro-
cesso começa pela sentença. É a 
tal da teoria do domínio do fato. É 
o pressuposto de que a mãe tem 
que saber que o filho é drogado ou 
foi mal na escola. Nossa querida 
Dilma tem que levantar a cabeça e 
dizer: eu ganhei as eleições. E go-
vernar o país. Não pode ficar dan-
do trela senão ficamos paralisados. 
Nós ganhamos a eleição e parece-
mos envergonhados. Eles perde-
ram e andam por aí, pomposos". 
Em seguida, Lula explicitou sua 
linha de radicalização, advertindo 
que sua turma sabe partir para a 
porrada, sempre que é preciso. 
Para isso, convocou até o líder do 
Movimento dos Sem Terra, João 
Pedro Stédile, que estava ao lado 
dele, como um dos organizadores 
do ato de ontem: " Em vez de fi-
carmos chorando, vamos defender 
o que é nosso. Defender a Petro-
bras é defender a democracia e 
defender a democracia é defender 
a continuidade do desenvolvimento 
social nesse país. Quero paz e de-
mocracia, mas também sabemos 
brigar. Sobretudo quando o Stedile 
colocar o exército dele nas ruas". 
Assim, com a ameaça explícita de 
Lula, vamos rumo a um impasse 
institucional gravíssimo... (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 25 de Fevereiro de 2015).

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

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2015

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Fede-
rações 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 contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os pro-
dutores rurais, pessoas físicas, 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 pagamento das Guias de Reco-
lhimento 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, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta do 
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de 
maio 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 Territorial 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, di-
retamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamen-
te, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação 
administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR 
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebi-
mento 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 internet no site da CNA: cna@cna.org.br. 
O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindica-
tos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 27 de fevereiro de 2015. 
João Martins da Silva Júnior

Presidente

Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDo ESTA CASA
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Alexandre Heringer Lisboa  -  Engenheiro Eletricista, Mestre em Energia Solar
 A adoção do Horário de Ve-
rão (HV) sempre provocou polêmicas 
e esse debate precisa ser mais qualifi-
cado, com a ajuda dos meios de co-
municação, que raramente o aprofun-
dam. Nessa presente reflexão não 
entraremos na questão do gosto pes-
soal pela adoção ou não do Horário de 
Verão e nem nas discussões acerca 
de outros impactos da adoção do HV 
focando apenas nas razões aponta-
das pelo setor elétrico, para a introdu-
ção do mesmo. O principal motivo 
para a adoção do HV é, segundo o 
Governo Federal (Ministério das Mi-
nas e Energia), a redução da deman-
da máxima do Sistema Interligado 
Nacional (SIN) no período de ponta, 
conforme expresso na Nota Técnica 
ONS 022/2013. Segundo o discurso 
padrão anualmente ecoado por toda a 
imprensa, graças ao HV o pico de 
energia na hora da ponta será reduzi-
do - sempre na ordem de 4,5%. Adi-
cionalmente, segundo essa mesma 
Nota, a adoção do HV propicia outros 
benefícios dentre esses uma econo-
mia de energia, da ordem de 0,5 % 
(0,4% na edição do HV 2012-2013). 
Entretanto algumas questões perma-
necem obscuras. Primeiramente não 
é devidamente explicada a metodolo-
gia que avaliou esses números, ape-
nas mostrando um gráfico comparan-
do as curvas de carga alguns dias que 
antecedem e precedem o início e o fim 
do HV.  Em segundo lugar, a necessi-
dade do alívio da demanda máxima 
no Verão é conceitualmente questio-
nável, pois na realidade, os maiores 
registros de demanda máxima no ho-

HoRÁRIo DE VERÃo: VALE A PENA?
rário de ponta do Sistema Interligado 
Nacional costumam acontecer no iní-
cio da primavera e do outono e não no 
verão, conforme atestado no próprio 
site do Operador Nacional do Sistema 
(ONS). Mas, com ou sem o HV essa 
curva de carga se torna naturalmente 
aplainada durante o verão, já que a 
duração do período de insolação – ilu-
minação natural - sempre é maior no 
verão. À medida que a data do solstí-
cio de verão (22/dez) se aproxima, as 
horas de claridade solar ficam maio-
res e começam a diminuir a partir des-
sa data. Além disso, o grande respon-
sável pelo pico da demanda na hora 
da ponta são os chuveiros elétricos e 
não a iluminação. A iluminação públi-
ca (IP), que contribui para a demanda 
nas horas de pico, depende apenas 
do efeito fotoelétrico para ativar os re-
lés e não de decretos governamen-
tais. Portanto, com ou sem HV haverá 
o acionamento automático das lâmpa-
das que compõe a IP. E quando os 
dias de verão são chuvosos ou muito 
encobertos, fatores que ocorrem com 
maior frequência no nosso verão - ex-
ceto na atual estação, que sofre a 
maior estiagem e calor das últimas 
décadas- o fator iluminação natural 
também não ajudará nem na redução 
do pico e nem nessa tal economia de 
energia. Outro dado é que nos dias 
mais quentes tende-se a ligar os equi-
pamentos de ar condicionado e os 
compressores dos refrigeradores (es-
critórios, escolas, shoppings e resi-
dências) com maior frequência, gas-
tando mais energia com certeza, mas 
fora do horário de ponta, já que o calor 

é mais intenso no período da tarde. 
Ou seja, a ponta do sistema no verão 
se dá no período da tarde e não coin-
cide com o período de iluminação arti-
ficial (lâmpadas). Vejam o recente 
apagão que aconteceu dia 04/02/2013, 
debitado ao uso intensivo de energia 
na mesma hora (pico) e os recordes 
de pico, que são sempre no meio da 
tarde. Mais questionável ainda é a 
afirmativa sobre a existência de eco-
nomia de energia elétrica (utilização 
de uma potência instalada durante um 
tempo), por conta do Horário de Ve-
rão, estimada em 0,4% na edição do 
HV 2012-2013. Alguns estudos feitos 
ao redor do mundo têm mostrado di-
vergências em relação à existência de 
alguma economia de energia com o 
HV. No Brasil, existem muitas dúvidas 
sobre a metodologia que o MME utili-
za para sustentar a existência dessa 
economia de energia durante o HV. A 
avaliação do consumo de energia elé-
trica nos período do HV, vis a vis ao 
período sem HV, parte de premissas 
extremamente questionáveis, já que 
embute uma enorme gama de impre-
visibilidades, generalizações e condi-
ções diferentes como adaptações do 
corpo e dos hábitos diários das pesso-
as, nível de chuvas, nebulosidade, 
temperatura ambiente atípicas, férias 
escolares ou laborais (que impõe a 
mudança do horário de consumo das 
famílias) etc. Esses fatores contami-
nam qualquer amostragem estatística 
que possa se sustentar. Ainda que, 
essa amostragem estatística - com 
tantas variáveis já comentadas - fosse 
confiável, o nível de incerteza asso-
ciado seria tão alto que o valor em tor-
no de 0,5% com certeza está dentro 
da margem de erro. Ou seja, uma 
grandeza que deveria ser solenemen-
te ignorada. Assim, diante dessas di-
versas razões elencadas, jamais se 
pode garantir, que existe uma econo-
mia de energia devido à adoção do 
HV. Nem existe nenhum estudo con-
clusivo que prove isso. Assim, o ale-
gado benefício da economia de ener-
gia, além de carecer de comprovação 
científica seria, caso mesmo exista, 
altamente irrisório relativamente falan-
do e dificilmente compensa os efeitos 
colaterais perversos que o acompa-
nha. Outro fator, não levado em consi-
deração, foi que a partir de 1985, 
quando foi reintroduzido o HV no Bra-
sil, os equipamentos industriais, ele-
trodomésticos e lâmpadas, passaram 
por grande transformação em aumen-
to de eficiência. Assim, o consumo de 
energia (doméstico, comercial e in-
dustrial) e a iluminação em hoje um 
gasto unitário bem menor que de três 
décadas atrás, em que foram formula-
das as razões para o HV. É comum 
argumentarem, que a maior parte do 
mundo adota o HV, embora países al-
tamente industrializados como a Chi-
na, Japão e Índia não o adotem. Mas, 
a maioria desses países que o adotam 
se situam em latitudes mais elevadas 
que o Brasil e assim as variações das 
durações dos dias e noites bem como 
a variação das temperaturas, ao longo 
do ano, são muito mais pronunciadas. 
Ainda assim, nesses países existem 
grande polêmica em relação ao HV. O 
modo como a radiação solar atinge 
esses países situados acima dos tró-
picos e que tem nos extremos climáti-
cos um denominador comum, implica 
em diferentes durações de insolação 
e temperaturas ambientes e, dessa 
forma, diferenciam o modo como se-
rão utilizados a iluminação, os siste-
mas de aquecimento e refrigeração. 
Esses países, mesmo antes do inver-
no, necessitam de um grande sistema 
de aquecimento, que é altamente in-
tensivo em consumo de energia, que 

se acentua à medida que as tempera-
turas diminuem.  A radiação solar em 
altas latitudes é bem menos intensa 
que na região intertropical, devido ao 
maior ângulo de incidência dos raios 
solares, acentuando o problema do 
frio e a necessidade de calefação, 
problema que é bem desprezível no 
Brasil. Quanto ao argumento de que 
haverá a economia do uso de com-
bustíveis fósseis devido ao não acio-
namento de termelétricas no horário 
de ponta, é uma afirmação que mais 
confunde que justifica. Isso porque o 
despacho da energia elétrica não é 
feito necessariamente pelas termelé-
tricas e sim de acordo com a ordem de 
mérito, que é determinado pelo menor 
custo de operação. Apenas no caso 
de não haver acumulação hídrica na 
época do despacho é que as térmicas 
serão despachadas, como ocorre atu-
almente. As alternativas para a atenu-
ação do problema do pico de consu-
mo nas horas de ponta poderiam ser: 
- a) Dotar o país de um amplo progra-
ma de disseminação de aquecimento 
solar com coletores solares planos em 
substituição aos chuveiros elétricos. 
Com a instituição desse programa pe-
los Municípios, Estados e União, em 
parceria com a iniciativa privada, po-
deria reduzir a demanda de pico, na 
proporção da penetração desses sis-
temas solares. - b) Aumentar a confia-
bilidade do sistema de transmissão e 
sua capacidade de carregamento, 
com a disponibilização de mais inves-
timentos em novas linhas e no reforço 
das existentes. - c) Introdução de um 
sistema de tarifação inteligente - me-
didores inteligentes - dos quais as 
concessionárias de distribuição já tem 
grande experiência, dando incentivos 
aos consumidores que concentrarem 
suas cargas em períodos fora de pon-
ta. - d) Onde for possível, instalar 
meios alternativos de aquecimento de 
água, como sistemas de aquecimento 
a gás. O uso de chuveiros elétricos, 
apesar de sua versatilidade e baixo 
custo, utiliza uma energia extrema-
mente nobre - a eletricidade -, para 
uma utilidade de alto grau de entropia 
que é a produção de calor. Assim, dos 
pontos de vista termodinâmico e am-
biental, a conversão combustíveis fós-
seis > eletricidade > calor, tem um al-
tíssimo nível de ineficiência 
energética. - e) Finalmente a melhor 
de todas as soluções para reduzir o 
consumo de energia: a implementação 
de um massivo programa de eficienti-
zaçao e racionalização energética, 
que é a forma ambientalmente mais 
correta e econômica de utilizar a ener-
gia. O potencial de redução e otimiza-
ção energética com a eficientizaçao é 
gigantesco e traria maiores efeitos 
práticos para o setor elétrico e meno-
res impactos para a população do que 
a adoção do HV. Fora do setor elétrico 
é também enorme a polêmica sobre o 
impacto do HV na vida cotidiana, como 
as alterações circadianas, sacrifício 
para quem acorda muito cedo (que 
também obriga a gastar energia com 
iluminação) para trabalhar, aumento 
de acidentes de transito e de trabalho, 
insônia e stress. O verão por si só, 
com ou sem HV, permite dias mais lon-
gos sem prejudicar ninguém e nem 
nada, a não ser a diminuição do cha-
mado Horário Nobre das TVs. A atitu-
de mais transparente para quem im-
planta o HV, seria explicitar as razões 
reais que o justificam, com ampla 
abertura a todos os setores da socie-
dade brasileira e não responsabilizar o 
setor elétrico por esse mal desneces-
sário. Não é socialmente justo expor a 
população a esse sacrifício, sem uma 
razão mais forte e bem fundamentada 
que justifique sua adoção.


