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 A atividade física apre-
senta diversos efeitos benéficos 
ao organismo, sendo recomenda-
da como uma estratégia de promo-
ção da saúde para a população. 
Assim, dia 14 de abril, o prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui e autori-
dades, inauguraram a Academia 
de Saúde “Caetano Victor Manoel 
Manna”, localizada na Praça JK. 
Contribuir para a promoção da 
saúde da população a partir da 
implantação de polos com infra-
estrutura, equipamentos e qua-
dro de pessoal qualificado para a 
orientação de práticas corporais, 
atividade física, lazer e modos de 
vida saudáveis. A administração 
e Secretaria de Saúde tiveram 

É inaugurada a Academia de Saúde “Caetano Victor Manoel Manna”

UAITEC comemora 
1 ano em abril

DUPLICAÇÃO BR-153
 As Praças de Pedágio 
na BR-153 está sendo finaliza-
da, e com isso contratando vá-
rios profissionais no município e 

região, agregando valores, be-
nefícios e acessibilidade a todos 
os envolvidos nessa implanta-
ção.  A Universidade Aber-

ta e Integrada de Minas Gerais 
UAITEC Polo Prata comemora 
no mês de abril 1 ano de muito 
sucesso em Prata. A conquista 
da UAITEC se deve ao Gover-
no de Minas, Governo Federal 
em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Prata através do 
Prefeito Municipal Dr. Anuar 
Arantes Amuí onde trouxe para 
o Prata uma estrutura educa-
cional tecnológica avançada e 
moderna. Hoje a UAITEC PRA-
TA conta com 450 alunos que 
fazem os 70 cursos gratuitos de 
Capacitação e Formação Profis-
sional, além de um MBA em En-
genharia e Inovação oferecido 
gratuitamente pela UAITEC em 
parceria com o Veduca e UNI-
SEB. Para o Coordenador Geral 
da UAITEC de Prata Prof. Esp. 
Talles Augusto Arantes Silva “A 
Secretaria de Estado Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de 
Minas Gerais está definindo com 
as IPES – Instituições Públicas 

de Ensino Superior, a grade de 
cursos de idiomas, graduação, 
pós-graduação e tecnólogos, a 
serem ofertados em 2015 gra-
tuitamente à população de Prata 
e Minas Gerais através das UAI-
TECs. Assim que esta grade es-
tiver definida, será disponibiliza-
do no site www.uaitec.mg.gov.br 
e na mídia local da cidade todas 
as informações que orientarão 
as inscrições e acesso a eles”.

parceria com o Governo Federal 
e Ministério da Saúde. Estavam 
presentes, o Secretário da Saúde 

Ricardo Ticly Alves, Secretário de 
Obras Alessandro Lima Evangelis-
ta, Secretária de Educação Liodê 

Aparecida Lopes Arantes, e fami-
liares do homenageado, esposa, 
filhos e netos. 

Partidos de oposição já 
cogitam o impeachment

 Reunidos nesta quarta-
-feira no gabinete do senador tu-
cano Aécio Neves, os presidentes 
dos partidos de oposição iniciaram 
uma discussão sobre a viabilidade 
de um pedido de impeachment 
contra Dilma Rousseff, cujo se-
gundo governo acaba de comple-
tar cem dias. Os dirigentes oposi-
cionistas decidiram: 1) aprofundar 
as avaliações e buscar elementos 
que deem base jurídica para o 
impeachment; 2) agir em conjun-
to caso cheguem à conclusão de 
que o pedido de afastamento da 
presidente se justifica. Em entre-
vista, o presidente do PSDB re-
petiu que o “impeachment não é 
uma palavra proibida.” Explicou 
que não há, por ora, uma decisão 
dos partidos de oposição. “Mas te-
mos o dever de avaliar cada uma 
dessas denúncias e, se conside-
rarmos que houve a caracteriza-
ção de crime de responsabilidade, 
esta é uma possibilidade prevista 
na Constituição.” Estiveram com 
Aécio os presidentes do PPS, 
Roberto Freire; do DEM, Agripi-
no Maia; do Solidariedade, Paulo 
Pereira da Silva; e do PV, José 
Luiz Penna. Conversaram sob o 
impacto da prisão do tesoureiro 
do PT, João Vaccari Netto. “O que 
estamos vendo é o agravamento 
da crise política, e cada vez ela 
chegando mais próxima do gover-
no e da própria presidente da Re-
pública”, disse Aécio. Aécio disse 
que a oposição analisa “todos os 
crimes de responsabilidade que, 
eventualmente, tenham sido co-
metidos pela presidente da Repú-

blica”. Avalia-se, segundo ele, “a 
conexão dos recursos da propina 
com as suas duas eleições, as de-
núncias em relação à Controlado-
ria-Geral da União, que teria omi-
tido durante a campanha eleitoral 
informações e documentos que 
comprovariam já o pagamento de 
propina a funcionários da Petro-
bras; a definição do Tribunal de 
Contas da União, através do seu 
procurador, de que os Correios 
foram utilizados também de for-
ma indevida e criminosa durante a 
campanha eleitoral para favorecer 
a candidatura do PT, as pedala-
das fiscais que maquiaram os da-
dos durante a campanha eleitoral, 
enfim, um conjunto de evidências 
que, a meu ver, cada vez mais se 
aproximam do núcleo de poder 
do PT e do Palácio do Planalto.” 
Depois de unificar o discurso, os 
presidentes das legendas oposi-
cionistas receberam no Congres-
so líderes de 25 grupos responsá-
veis pela convocação de protestos 
de rua anti-Dilma. Esses grupos 
se juntaram num movimento que 
batizaram de “Aliança Nacional 
dos Movimentos Democráticos”. 
Levaram uma carta com suas rei-
vindicações. Entre elas “apreciar 
com transparência os pedidos de 
impeachment contra a presidente 
Dilma Roussef apresentados ao 
Congresso.” Cabe ao presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), fazer essa análise. 
E o deputado já declarou que não 
cogita dar curso a um pedido de 
impeachment. (Fonte: Site UOL – 
Blog do Josias)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ODEBRECHT BANCA? - O Globo de-
nunciou: o atual diretor de Relações 
Institucionais da Odebrecht, Alexan-
drino Alencar, levou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva em um péri-
plo por Cuba, República Dominicana e 
Estados Unidos, em janeiro de 2013. 
A viagem foi paga pela construtora e, 
oficialmente, não tinha relação com 
atividades da empresa nesses países. 
Lula foi a um evento da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO) sobre 
o clima, visitou o presidente da Repú-
blica Dominicana e falou no congresso 
de trabalhadores da indústria nos EUA. 
Na Operação Lava-Jato, Alencar é o 
dirigente da Odebrecht acusado por 
três delatores de ser operador de pa-
gamento de propinas para a empresa 
no exterior.
TUDO SIGILOSO - O documento de 
solicitação do serviço, da Líder Táxi Aé-
reo, mostra também que o contratante 
exigiu discrição. No campo “passageiro 
principal” do formulário, o funcionário 
da Líder escreveu: “voo completamen-
te sigiloso”. Procurada, a Líder não co-
mentou o motivo do registro. 
TERCEIRIZANDO - Para evitar que 
fosse vinculada ao fretamento, a Ode-
brecht usou uma de suas parceiras 
para pagar a despesa: a DAG Cons-
trutora, da Bahia. O dono da empresa, 
Dermeval Gusmão, primeiro negou ter 
pagado pelo voo.  À noite, ligou para 
informar que localizou um pagamento 
de R$ 435 mil à Líder e disse que um 
de seus diretores pode ter feito isso a 
pedido da Odebrecht.
TUDO CONFIRMADO - A relação ofi-
cial de passageiros do voo, obtida pelo 
Globo, mostra que Alexandrino Alencar 
era o único que não fazia parte do cír-
culo de convivência de Lula. Estavam 
na aeronave funcionários do Instituto 
Lula, o biógrafo Fernando Morais e o 
presidente do Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, Rafael Marques. Conclu-
são: Dirigentes da Odebrecht e o ami-
gão Lula nunca estiveram tão próximos 
de uma convocação pela Força Tarefa 
da Lava Jato.
BABILÔNIA EXEMPLO DA DES-
TRUIÇÃO DA FAMÍLIA - Infelizmente 
mentes ímpias querem ressuscitar Ba-
bilônia! Agora made in Brasil! O nome 
desta famosa cidade bíblica se refere 
também à torre de Babel. Em Babilônia 
havia cinquenta e três templos pagãos 
onde perdurava o sincretismo. Sob 
o comando de Nabucodonosor (uma 
espécie de Hitler da época) Babilônia 
destruiu a Cidade Santa de Jerusalém 
em 597 a.C. Falando de grosso modo, 
pensando no Apocalipse, este título 
faz referência à prostituição, entendida 
com seus crimes e pecados cometidos 
contra Deus e seus filhos. O próprio 
livro explica o significado secreto de 
Babilônia: “A grande Babilônia, mãe 
de todas as prostitutas e de todas as 
pessoas imorais do mundo”( Ap 17, 5). 
O que dizer de duas senhoras de oiten-
ta e seis anos se beijando? Babilônia! 
Cenas casuais de sexo e assassinato? 
Babilônia! Golpe do baú e traição? Ba-
bilônia! Triangulo amoroso e prostituta 
de luxo? Babilônia! Público pronto? 
Tratar com naturalidade? Espaço para 
o amor? Romance sério? Noite feliz? 
Beijo gay de terceira idade? Não! Isto 
não pode ser amor nem aqui nem no 
inferno! Felicidade? Jamais! Romance? 
Decadência! Naturalidade? Monstru-
osidade! Que público? Espaço? Nos 
nossos lares? Só quem for conivente 
e babilônico! Somente daqueles que já 
transformaram suas igrejas domésticas 
e santuários da vida em torres de ba-
bel! De fato, este é outro golpe baixo do 
baú do diabo que vem com toda sujeira, 
corrupção e decadência do mal deste 
mundo jogando na sala da tua casa, na 
tua cara e na cara dos teus filhos. Que 
decadência, católico! Que decadência, 
evangélico! Que decadência, homem e 
mulher de boa índole! Em um momento 
tão crítico da história deste país, Babilô-
nia e Big Brother não podem nos trazer 
luz, paz e esperança. Desperta povo! 
Deus destruiu Babilônia! Não permita 
que ela seja levantada com o material e 

mão de obra do Brasil! Não precisamos 
de Babilônia! Queremos Jerusalém! 
Queremos ordem e progresso! Que-
remos Deus e os valores autênticos e 
imortais! Queremos o amor e a paz! 
Queremos a segurança, o respeito e 
a prosperidade completa! Unidos pelo 
Avivamento da nova Jerusalém e pela 
destruição da nova Babilônia! (Padre 
Eduardo Braga)
MATADOR DE CACHORROS E GA-
TOS- Um elemento ainda não identi-
ficado vem matando cachorros e ga-
tos em tudo quanto é lugar da cidade 
podemos identificar como serial Killer 
(matador em série) de animais o qual 
já matou mais de trinta animais entre 
cachorros e gatos. Já chegou a hora de 
dar um basta nisso e pegar e identifi-
car esse elemento criminoso e levá-lo à 
barra dos Tribunais para que pague por 
seus delitos. Sua estratégia é a de pe-
gar partes de frangos e colocar o vene-
no denominado de chumbinho para aos 
animais. Não mata somente animais de 
rua, também, passa nas casas que têm 
cachorros e joga dentro da propriedade 
alheia o pedaço de frango envenenado. 
A Polícia Civil estão no encalço do cri-
minoso e vão verificar naquela área as 
câmaras de monitoramento para ver se 
identifica o matador. Quem souber de 
qualquer notícia que leve a identificar 
o delinquente denuncie à Polícia Civil 
(telefone- 197) porque esta de pessoa 
não pode conviver em sociedade.
 INTOLERÂNCIA – As famílias estão 
se afastando cada vez mais de seus 
filhos. Os filhos estão se tornando ir-
redutíveis, dependentes químicos e 
agressivos. Os pais estão se tornando 
irresponsáveis, incompetentes e insen-
síveis com a situação atual. Os direitos 
e deveres das crianças e adolescentes 
estão dispostos, no ECA, no qual ga-
rante direitos básicos e essenciais para 
a vida e sobrevivência, e seus deveres 
são de terem disciplina, educação, res-
peito e manterem-se assíduos e parti-
cipativos na escola. Já os pais têm di-
reitos garantidos, mas, acima de tudo 
têm obrigações, as quais estão sendo 
esquecidas com o passar do tempo, 
faz-se-jus, expô-las: Não matriculam 
seus filhos na escola, não os mantém 
frequentes, não cuidam, não ensinam 
princípios, valores e crenças, não se 
responsabilizam perante conflitos es-
colares e conflitos com a lei, e acima 
de tudo “acham” que essas obrigações 
são de terceiros, como pode se notar: 
de educar da escola; de ensinar a rezar 
da catequista ou da igreja; de respei-
tar, de ter limites, regras e disciplina do 
Conselho Tutelar; de não furtar, não 
roubar, não matar e não traficar das po-
lícias militares e civis; Portanto, como 
podemos notar a cada dia que passa 
as famílias colocam suas responsabili-
dades em outros órgãos, dizendo o se-
guinte: “a culpa é de... (fulano, ciclano 
ou beltrano) e nunca deles”. Aprendam 
a cuidar corretamente de seus filhos, 
sem serem omissos e negligentes, 
pois, Pais e Responsáveis, a CULPA 
de uma má criação, será SEMPRE de 
vocês!!! (Conselho Tutelar)
 MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS- 
Nossos animais domésticos pedem 
socorro devido insensibilidade do ser 
humano (homem e mulher) que mui-
tas vezes adotam animais (cachorros 
e gatos) por impulso sem vacinarem 
os animais e depois por qualquer cau-
sa descartam os pobrezinhos. Muitos 
inescrupulosos soltam os animais filho-
tes na porta da casa alheia, via públi-
ca, Avenida Brasil e prolongamento e 
loteamentos novos. Os animais fiquem 
ao Deus-dará sem água e comida até 
morrerem.  É bom lembrar que essas 
condutas hoje é crime e a pessoa que 
for flagrada poderá ir para cadeia (Lei 
n.°9.605/98). Por outro lado, não pode-
mos negar da quantidade de animais 
abandonados pelas ruas da cidade, 
alguns doentes (sarnas), não são vaci-
nados, tem até um cachorro cego. Algu-
ma coisa tem que ser feito, o que esta 
acontecendo coloca a saúde da popu-
lação em risco! Solicitamos a quem de 
direito tomar providências! A população 
agradece...
 LAR SÃO VICENTE DE PAULO – O 
Lar São Vicente de Paulo é uma enti-
dade sem fins lucrativos, cuja finalida-

C l a s s i f i c a d o s
COMPRO BOTIJÃO DE GÁS VAZIO – Tratar 9136-0096 TIM ou 9999-
8767 CTBC. 
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMATIC, 
capacidade de 2.000 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776

de é acolher aqueles que muito fizeram 
no passado pela sociedade e por cir-
cunstancias naturais da vida, perde-
ram suas forças, familiares, amigos, 
e são acolhidos pelo Lar São Vicente 
de Paulo com todo amor, carinho, de-
dicação, oferecendo outra opção para 
terem outra família. A sobrevivência da 
entidade deve-se a pessoas generosas 
da cidade nas doações de alimentos e 
principalmente de fraudas geriátricas. A 
entidade agradece a todas as pessoas 
que colaboram e convidam para fazer 
uma visita para conhecer não só a enti-
dade, mas aqueles que sentem alegres 
e satisfeitas com s sua visita. (Miguel 
Soares)
 LEI DA PALMADA, REBATIZADA ME-
NINO BERNARDO - O projeto prevê 
que os pais que agredirem fisicamen-
te os filhos devem ser encaminhados 
a cursos de orientação e a tratamento 
psicológico ou psiquiátrico, além de 
receberem advertência. A matéria não 
especifica que tipo de advertência 
pode ser aplicado aos responsáveis. 
As crianças e os adolescentes agredi-
dos, segundo a proposta, passam a ser 
encaminhados para atendimento espe-
cializado. O texto altera o Estatuto da 
Criança e do Adolescente para incluir 
trecho que estabelece que os menores 
de 18 anos têm o direito de serem "edu-
cados e cuidados sem o uso de castigo 
físico ou de tratamento cruel ou degra-
dante" como formas de correção ou 
disciplina. De acordo com a Secretaria 
de Direitos Humanos, pasta responsá-
vel pelo Disque 100, a central recebeu 
124.094 denúncias de agressão con-
tra crianças em 2013. Em 2012, foram 
130.033 ligações, enquanto em 2012 
foram 96.474. As denúncias incluem 
violência, exploração de menores, abu-
so sexual, trabalho forçado, negligência 
e violência psicológica. (Conselho Tute-
lar do Prata)
 NOVELAS - Certa vez um psicólogo, 
me disse que “as novelas fazem uma 
pregação sistemática de ativadores”. 
Enquanto a evangelização procura in-
cutir nas pessoas uma vida de acordo 
com os valores do Evangelho, a maio-
ria das novelas estraga o povo, incutin-
do nas pessoas anti-valores cristãos. 
As novelas, em sua maioria, exploram 
as paixões humanas, muito bem espe-
lhadas nos chamados pecados capi-
tais: soberba, ganância, luxúria, gula, 
ira, inveja e preguiça; e faz delas objeto 

dos seus enredos, estimulando o erro e 
o pecado, mas de maneira requintada. 
Na maioria delas vemos a exacerbação 
do sexo; explora-se descaradamente 
este ponto, desvirtuando o seu sentido 
e o seu uso. Em muitas cenas podem 
ser vistos casais não casados vivendo 
a vida sexual, muitas vezes de ma-
neira explícita, acintosa e provocante; 
e isto em horário em que as crianças 
e os jovens estão na sala. Aquilo que 
um casal casado tem direito de viver na 
sua intimidade, é colocado a público de 
maneira despudorada, ferindo os bons 
costumes e os mandamentos de Deus. 
(Conselho Tutelar)
 MOSQUITO DA DENGUE - Conforme 
temos visto através da imprensa fala-
da, escrita, sobre a epidemia da Den-
gue em vários Estados do Brasil, com 
registro de centenas de mortes, o que 
vem nos alertar sobre a “PREVENÇÃO 
CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE”. 
Não podemos subestimar o risco de 
nova epidemia de dengue em nossa ci-
dade e todos devem fazer a sua parte, 
unindo esforço em no combate ao mos-
quito transmissor, limpando as calhas 
d’água, fechando as caixas d’água, 
lavando os pratos de alimentos dos ani-
mais, enchendo os pratinhos de plantas 
com areia e principalmente, colocando 
na rua todo o lixo e objetos que possam 
acumular água, para a coleta seletiva. 
Só assim nossa cidade vai ficar livre da 
dengue. (Prefeitura Municipal)
TEJE PRESO, VACCARI - O Secretá-
rio Nacional de Finanças do PT come-
ça a acertar as contas com a Justiça 
Federal... A Polícia Federal acaba de 
prender João Vaccari Neto, por ordem 
do juiz Sérgio Fernando Moro e a pedi-
do do Ministério Público Federal. Será 
que o PT vai resistir a mais este golpe 
imposto a sua cúpula pela Operação 
Lava Jato?
ENDOIDOU DE VEZ – Leco depois 
que perdeu o posto de ter o melhor taxi 
da cidade, parece que ficou revoltado 
e está tendo uma crise nervosa. Nes-
ta quarta feira, quando saiu a noticia 
que o Juiz Federal Sergio Moro man-
dou prender o tesoureiro do PT João 
Vaccari Neto, sua esposa e cunhada, o 
taxista petista, começou a esparramar 
em seu ponto, e nos bancos da cidade, 
que a presidente Dilma foi quem havia 
mandado prender os três, coitado. Tá 
na hora do Avair levar seu companheiro 
Leco para o Capão da Onça.



3Sexta-feira, 17 de Abril de 2015

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

ANUNCIE NO

Terrorista prevenido
 Digno de piada de hu-
mor negro, este fato aconteceu 
no Paquistão. Um taliban sui-
cida foi apanhado pela polícia. 
Quando esta o revistou desco-
briu que tinha um escudo de 
metal em volta do pênis. Ques-
tionado sobre a razão de tal pro-
teção, este respondeu: “Quero 
conservar o meu pénis intacto, 
após a explosão, para não ter 
problemas sexuais quando che-
gar ao céu e tiver direito às mi-
nhas 72 virgens!”

Moro, que prende Vaccari, admira jurista 
indicado por Dilma e Lewandowski para 

vaga de Barbosa no STF
 Na atual conjuntura de im-
passe institucional, com alto teor de 
insatisfação popular e risco de ruptura, 
faz pouca ou nenhuma diferença que 
Dilma Rousseff tenha finalmente indica-
do para o Supremo Tribunal Federal um 
jurista que tenha feito campanha aber-
ta para ela na eleição de 2010 ou que 
seja apadrinhado do Presidente Ricar-
do Lewandowski. Catedrático de Direito 
Civil da Faculdade de Direito da Univer-
sidade Federal do Paraná, professor vi-
sitante do King’s College, na Inglaterra, 
e pesquisador convidado do Instituto 
Max Planck, na Alemanha, o advoga-
do Luiz Edson Fachin - indicado para a 
vaga do aposentado Joaquim Barbosa 
- também contaria com a grande ad-
miração de outro ídolo nacional: o juiz 
Sérgio Fernando Moro, da Operação 
Lava Jato. Até aí morreu Neves e Vac-
cari foi preso... Fato republicanamente 
gravíssimo é que Dilma Rousseff, Pre-
sidenta que tem sua ação terceirizada 
pelas crises política e econômica, de-
morou oito meses e meio para nomear 
o 11º integrante do STF. Duro é sermos 
obrigados a escutar no noticiário ames-
trado da mídia que Luiz Edson Fachin 
vai integrar a primeira turma do Supre-
mo, e não vai julgar processos da Lava 
Jato... Claro, o STF já tinha dado o gol-
pe interno da indicação de José Dias 
Toffoli - de reconhecido DNA petista - 
para cumprir a missão... Nos meios ju-
rídicos, entre juízes, desembargadores 
e grandes advogados, a aposta é que o 
Supremo considerará "falta de provas" 
para condenar a turma com foro privi-
legiado. A previsão é que a tal "teoria 
do domínio do fato", que valeu no julga-
mento do Mensalão, não se repetirá no 
do "Petrolão". Se não for impedida ou 
renunciar (risco concreto existe), Dilma 
Rousseff ainda fará seis nomeações 
para o STF. Além da vaga deixada por 
Barbosa, cinco ministros completarão 
70 anos de idade e, ficam obrigados 
a se aposentar do tribunal: Celso de 
Mello, Teori Zavascki, Marco Aurélio 
Mello, Rosa Weber e Lewandowski. Na 
atual composição do STF, apenas três 
ministros não foram indicados pelos 
governos do PT: Celso de Mello (esco-
lhido por José Sarney), Marco Aurélio 
Mello (por Fernando Collor de Mello) e 

Gilmar Mendes (indicado por Fernan-
do Henrique Cardoso). A nomeação 
de Fachin é imprescindível para que o 
STF retome o julgamento das perdas 
sofridas pelos correntistas em planos 
econômicos nas décadas de 1980 e 
1990. Luiz Fux, Carmem Lúcia e Luis 
Roberto Barroso se consideraram im-
pedidos de votar o assunto polêmico. 
Sem quórum, o STF nada decide... 
Vergonhosamente, temos 400 mil pro-
cessos sobre o mesmo assunto com a 
tramitação suspensa em tribunais de 
todo o país desde 2010. A decisão do 
Supremo terá repercussão geral, va-
lendo para todos os poupadores que 
ingressaram com ação na Justiça. Em 
caso de derrota, os bancos teriam de 
desembolsar R$ 150 bilhões. Os ban-
queiros vendem a imagem caótica de 
que a decisão poderia causar colapso 
no sistema financeiro. As associações 
de consumidores avaliam que o impac-
to seria de "apenas" R$ 2,5 bilhões. 
O problema dos bancos já causa im-
pacto internacional. Agências de risco 
transnacionais já advertem que as ins-
tituições financeiras no Brasil não vão 
assim tão bem das pernas como pare-
cem, apesar dos repetidos recordes de 
lucros com a farra dos juros altos e das 
tarifas escorchantes. O raciocínio lá de 
fora é que a crise econômica interna 
aprofunde o endividamento das famí-
lias brasileiras, gerando uma "bolha". 
Os números respaldam a advertência 
externa. Em março, aproximadamente 
54,7 milhões de consumidores brasi-
leiros estavam com os nomes negati-
vados - inscritos nas listas negras dos 
Serviços de Proteção ao Crédito. Os 
dados são da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil).  A crise econômica, mais que 
a política ou o estouro permanente de 
escândalos de corrupção, é sempre o 
fator decisivo para derrubar governos. 
Eis a ameaça concreta para Dilma. Na 
hora do "pega pra capá" ou da "onça 
beber água", amigos ou afilhados 
em supremas cortes não salvam nin-
guém... Esta regrinha da História cos-
tuma ser infalível... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 15 de 
Abril de 2015).

O meu camisa 10
 A mística da camisa 10 
teve como mito o Pelé, após a 
copa de 1958. Provavelmente to-
dos que a vestiram em seus times 
serão lembrados eternamente. No 
flamengo tivemos Zico, no Cruzei-
ro Dirceu Lopes, no Vasco Roberto 
dinamite, no Corinthians e poste-
riormente no Fluminense Rivelino, 
no São Paulo Raí, no Palmeiras 
Ademir da guia e se fossemos ci-
tar todos ficaríamos aqui por mui-
to tempo e como já citamos o mito 
nacional, não precisamos nos 
prolongar. Pelas minhas lembran-
ças de criança e adolescência, 
há, ou melhor, existiu aqui no Pra-
ta o meu camisa 10. Tivemos cra-
ques que a usaram como Adão, 
Paulinho Anselmo, e mesmo os 
que não a usaram como Herbert, 
Augusto, Saulinho, Zezé, Miron, 
Balinha, João Hermes e muitos 
outros. Na época deste meu cami-
sa 10, o campo da Pratense não 
era gramado. O quicar da bola na 
terra, às vezes confundia os joga-
dores dificultando o seu domínio. 
Entretanto, havia um que vestia 
a camisa 10 e não tinha esta di-
ficuldade. Quando a bola estava 
nos seus pés, parecia que havia 
um diálogo entre ambos. A bola 
obedecia a suas ordens e seguia 
para onde ele desejasse. Quan-
do a bola chegava ao seu peito, 

parecia que se aninhava e ele a 
tratava com carinho, colocando-a 
suavemente no chão, lançando-
-a ao companheiro que só tinha o 
trabalho de desviá-la para o gol. 
Jogava de cabeça erguida, era 
duro nas divididas, sempre en-
contrava espaços para entrar nas 
defesas adversárias. Gingava o 
corpo como um capoeirista o que 
proporcionava dribles desconcer-
tantes nos adversários. Além dos 
gols que marcou, fez muitos arti-
lheiros com seus passes milimé-
tricos ou lançamentos com gran-
des distâncias. Este camisa 10 
que ficou na minha memória está 
aqui agora deitado, em seu leito 
de morte. Não veremos mais seus 
dribles, suas gingas, seus passes, 
seus gols.  Também não mais ve-
remos seu humor que sempre 
proporcionaram boas e divertidas 
risadas aos seus familiares e ami-
gos que sempre presou.  Entre-
tanto no outro plano ele poderá 
formar um time de futebol de sa-
lão com seus irmãos Zé Moreira, 
Tonico e Bastião, e dar passes ao 
seu filho Elsinho, com o qual ele 
esteve pouco tempo, pois deus 
o levou, antes que ele pudesse 
mostrar que podia ser tão craque 
como o pai. Este meu camisa 10 é 
o João Batista Moreira, ou melhor, 
o batista da Rosalina. (Jubelino)

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

Símbolo das manifestações

 Aplaudido sempre que seu 
nome era citado, em praticamente to-
dos os protestos em mais de 400 ci-
dades pelo Brasil, o juiz federal Sérgio 
Fernando Moro foi um dos símbolos 
das manifestações populares de de 
12 de abril. Em Curitiba, em meio aos 
gritos de apoio ao magistrado, desta-
cava-se uma enorme faixa de agrade-
cimento a Moro e à equipe da Polícia 
Federal. O autor da homenagem, Luiz 

Mauro Lebelem (foto), explicou que 
o juiz  Moro é, hoje, uma das poucas 
fontes de inspiração para a população 
brasileira:  “O doutor Sérgio Moro e a 
Polícia Federal têm feito um trabalho 
muito bom, que tem motivado os cida-
dãos comuns a não desistir do Brasil. 
Mesmo que essa investigação não dê 
em nada, a postura dele representa 
uma esperança de que as coisas po-
dem melhorar”. 
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ANUNCIE NO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 O Presidente em Exercício do SINDESPAC – Sindicato das Empre-
sas de Serviços de Por-taria, Asseio e Conservação de Uberlândia-MG, Ara-
guari-MG, Araxá-MG, Frutal-MG, Ituiutaba-MG, Iturama-MG, Monte Alegre de 
Minas-MG, Patrocínio-MG, Patos de Mi-nas-MG, Prata-MG, Tupaciguara-MG 
e Uberaba-MG, na pessoa da Sra. Sandra Ferreira de Mendonça Domingues 
com endereço para correspondências na Avenida Cesário Alvim, nº 3521, 
Sala B6/Parte, Bairro Brasil, Cep 38400-696 na cidade de Uberlândia-MG, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas no Artigo 25 do seu Estatuto Social 
e em atendimento ao Item 4 do Ofício nº 449/2015/CGRS/SRT/MTE, convoca 
os Representantes Legais devidamente habilitados por meio de Atas de Elei-
ção de Diretoria para representar a Sociedade ou Procuração específica para 
votar na Assembléia com Firma reconhecida das Empresas que desenvolvem 
atividades de Prestação de Serviços em Asseio, Conservação, Higienização, 
Faxina, Copa, Desinsetização, Limpeza de Fossas, Caixas D Água, Caixas de 
Gorduras, Limpeza de Vidraçarias e Necrópoles, Jardinagem e Manutenção 
de áreas verdes, Portaria, Zeladoria, Recepção e Vigia nas Cidades citadas 
acima para participar de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 20/05/2015, às 14:00 horas em primeira Chamada e 14:30 horas na se-
gunda Chamada com qualquer número de Participantes, na Avenida Cesário 
Alvim nº 3521, Bairro Brasil na cidade de Uberlândia-MG, para deliberar sobre 
o seguinte assunto:  I -  Ratificação de Fundação do SINDESPAC – Sindicato 
das Empresas de Serviços de Portaria, Asseio e Conservação de Uberlândia-
-MG, Araguari-MG, Araxá-MG, Frutal-MG, Ituiutaba-MG, Iturama-MG, Monte 
Alegre de Minas-MG, Patrocínio-MG, Patos de Minas-MG, Prata-MG, Tupaci-
guara-MG e Uberaba-MG. Uberlândia-MG 15 de abril de 2015.

Sandra Ferreira de Mendonça Domingues
Presidente em Exercício - CPF 460.395.626-68

Odelmo Leão quer ampliação 
do prazo para registro no CAR
 Odelmo Leão elaborou 
duas Indicações para os Minis-
térios do Meio Ambiente (INC 
282/2015) e da Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento (INC 
281/2015) solicitando que ampliem 
o prazo para o registro no Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) por pelo 
menos mais 1 ano. Criado a partir 
da Lei nº 12.651/2012, o CAR é um 
instrumento de registro integrado 
de informações ambientais das 
propriedades rurais brasileiras e 
contempla o perímetro de áreas de 
preservação permanente, nascen-
tes, reserva legal e vegetação nati-
va. O prazo final para envio das in-
formações é até 5 de maio. Com a 
dificuldade, sobretudo técnica, en-
frentada pelo produtor rural, a Indi-

cação apresentada pelo deputado 
Odelmo Leão, dará ao produtor o 
prazo necessário para reunir todos 
os dados solicitados. “O CAR é um 
importante registro para o plane-
jamento da propriedade, proteção 
do meio ambiente e conservação 
de recursos naturais, mas pela 
complexidade de preenchimento 
dos dados no sistema, que exigem 
apoio técnico para serem reunidas, 
pode haver atraso nas entregas. 
O produtor precisa de mais tempo 
para evitar o envio de informações 
incorretas que depois podem impe-
dir o acesso a políticas de crédito, 
por exemplo”, explicou Odelmo 
Leão. A Indicação amplia o prazo 
para o produtor realizar o cadastra-
mento até maio de 2016.

Preços dos lácteos 
subiram no atacado na 

segunda quinzena de março
 No mercado atacadista, 
considerando a média de todos 
os produtos pesquisados pela 
Scot Consultoria, os preços dos 
lácteos subiram 0,6% na segunda 
quinzena de março, em relação à 
primeira metade do mês. O grupo 
dos queijos e o requeijão foram os 
principais produtos que puxaram a 
alta, além do leite longa vida, que 
teve valorização de 2% no período. 
Desde a segunda quinzena de fe-
vereiro, o preço do leite longa vida 
subiu 11,9%. A melhora do consu-
mo em março, em relação ao pri-

meiro bimestre do ano, colaborou 
com um cenário de preços mais 
firmes no atacado. Ainda assim os 
preços estão menores que no mes-
mo período do ano passado e, do 
lado da demanda, não se espera 
grandes incrementos, consideran-
do o cenário econômico do país. 
O consumo de produtos lácteos 
de maior valor agregado deve ser 
mais afetado. A expectativa para 
as cotações na primeira metade 
de abril é de mercado firme. Não 
estão descartadas altas de preços. 
(Fonte: Scot Consultoria)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

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

Dilma se irrita com gravação de membro 
do governo avisando que "ela está 

sangrando e tem de renunciar"

 Exclusivo - "A senhora 
presidente Dilma Rousseff está san-
grando. É uma questão de tempo 
para que se dêem conta de que ela 
tem de renunciar. Temos de esperar 
o momento certo. Esta é uma decisão 
exclusivamente dela. Não é decisão 
nossa. Ela vê que praticamente um 
milhão de pessoas foram às ruas... 
Fora as pessoas que estão em casa 
descontentes com as medidas que 
foram aplicadas sem ter um conheci-
mento. Ela agora está sangrando..." 
Quem fez tal declaração ontem, por 
telefone, e teve sua conversa inter-
ceptada pela espionagem ilegal em 
Brasília, enquanto retornava de Porto 
Alegre? Ninguém menos que um dos 
principais articuladores da salvação a 
Dilma Rousseff. A Presidenta já soube 
do teor desta fala - que circula entre 
lobistas e também chegou ao Gabi-
nete de Segurança Institucional. O 
recado sobre renúncia programada 
causa, desde ontem, a mais profunda 
crise dentro do governo. Dilma pro-
mete reagir contra este "fogo nada 
amigo"...  A ameaça indica que Dilma 
tem, literalmente tudo a temer... Qual 
o resultado prático da mobilização de 
rua de domingo que levou milhões às 
ruas de 450 cidades de todo o Brasil? 
O desgoverno do crime instituciona-
lizado teve não só mais uma prova 
da insatisfação popular. Ficou claro 
que os brasileiros exigem mudanças 
concretas no sistema de poder e no 
modelo estatal. A pressão ordeira, 
pacífica, familiar e totalmente cida-
dã vai continuar e aumentar. Ontem, 
vários generais da ativa, à paisana, 
circularam pela Avenida Paulista, 
pela Avenida Atlântica e pelas ruas 
de outras grandes cidades... A reação 
do desgoverno foi sintomática. Basta 
interpretar, claramente, o que disse 
ontem ao jornal O Globo um ministro 
da coordenação política da Presiden-
ta Terceirizada Dilma Rousseff - que 
preferiu se esconder no conveniente 
anonimato crítico: " Há uma crise de 
funcionamento do Estado. A presi-
dente é a mais atingida porque é a 
personagem política central. Mas por 
que a oposição não pode ir para a rua 
discursar? Há uma insatisfação geral 
com a classe política desde as mani-
festações de 2013". O próprio texto 
meio pró-governista da reportagem 
de O Globo confirma que a adminis-
tração federal está alarmada: "Apesar 
de aliviados com o número menor de 
manifestantes nas ruas na manhã 
deste domingo em comparação com 
os protestos ocorridos no mês pas-
sado, integrantes do governo Dilma 

Rousseff afirmam que não há moti-
vo para comemoração. O Palácio do 
Planalto se mostra mais apreensivo 
com o movimento em São Paulo, que 
reuniu, em 15 de março, um milhão 
de pessoas na Avenida Paulista, de 
acordo com a Polícia Militar". A mídia 
amestrada pelas verbas oficiais fez de 
tudo para não divulgar o evento. Na 
cobertura, também tratou de reduzir 
seu impacto. Não há dúvidas de que 
vigorou aquele velho pacto editorial 
com a máquina de publicidade fede-
ral: "Vocês aliviam na cobertura, as 
verbas continuam a entrar nos seus 
cofrinhos". Novamente, o Instituto 
Datafolha teve a coragem de afirmar 
que apenas 100 mil compareceram 
à Avenida Paulista. O número é tão 
distante da contagem da PM (275 mil) 
e da própria avaliação dos diversos 
movimentos presentes (600 a 800 mil 
pessoas). Repito por 13 x 13: A ida 
espontânea para as ruas, sem mani-
pulação de grupelhos ideológicos tra-
dicionais que aparelham a máquina 
estatal, é uma novidade positiva no 
Brasil Capimunista da Impunidade e 
da Incompetência. As pessoas mos-
tram que são capazes de retomar, por 
elas e para elas, o protagonismo da 
ação Política. O cidadão é quem diz 
o que fazer. Não aqueles que o voto 
dele elege, na base da fraude ou não. 
Eles se intitulam "políticos profissio-
nais", embora ajam como amadores 
- armadores e ladrões dos cofres pú-
blicos. Essa retomada da ação políti-
ca em importância capital. A pressão 
popular começa a agir como uma 
espécie de "poder moderador" contra 
aqueles que usurpam o poder estatal. 
Essa visão verdadeiramente demo-
crática, que busca uma segurança 
do direito através da ação efetiva da 
cidadania, é extremamente salvadora 
neste momento de impasse institucio-
nal, quase beirando à ruptura, quan-
do os três poderes, apodrecidos em 
sua lógica de atuação, batem cabeça. 
Na Avenida Paulista, não teve preço 
ouvir a massa repetir o coro: "Lula, 
cadê você! O Sérgio Moro quer te 
prender!". Tudo indica que, em breve, 
o desejo popular pode se transformar 
em realidade... É só o Judiciário que-
rer, e o amanhã assim será... O su-
cesso cidadão do dia 12 de abril é ine-
gável. O resto é esperar pela saída da 
Dilma - que tem tudo a temer, já que 
"está sangrando" - conforme procla-
mou o integrante de seu desgoverno 
que finge cumprir a missão política de 
salvá-la do cadafalso da História... (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 13 de Abril de 2015).

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

Governo elevará juros para o 
financiamento de insumos, diz ministra

 Diante de um auditório 
lotado de produtores do ramo do 
agronegócio, o ministro da Fa-
zenda, Joaquim Levy, defendeu o 
ajuste fiscal conduzido pela equipe 
econômica e disse que, ainda esta 
a semana, o governo definirá as 
condições de pré-custeio agrícola 
– relativas à concessão de crédito 
para financiar as despesas com in-
sumos e fertilizantes para o setor. 
O anúncio será feito pela presi-
dente Dilma Rousseff e, segundo 
Levy, haverá um “realinhamento 
natural” dos juros do programa. - O 
pré-custeio vai ser decidido prova-
velmente nesta semana - afirmou o 
ministro. - A ministra (Kátia Abreu) 
também comentou que, obviamen-
te, os juros terão aquele realinha-
mento natural, diante da situação 
que a gente está vivendo, mas o 
nosso objetivo é disponibilizar os 
recursos para o Plano Safra, in-
clusive para custeio, o mais rápido 
possível, inclusive num foco maior 
ainda na classe média - disse Levy. 
Levy participou da abertura da Tec-
noshow Comigo 2015 - feira de 
tecnologia rural do Centro-Oeste 
que ocorre até 17 de abril no Cen-
tro Tecnológico Comigo (CTC), em 
Rio Verde (GO). Kátia Abreu disse 
que os juros serão elevados, mas 
ressaltou que, ao longo dos últimos 
quatro anos, houve ampliação de 
crédito para os produtores. Agora, 
afirmou, a agricultura brasileira, 
que sempre foi parceira, ajudará 
o Brasil. - Os juros não serão os 
mesmos. Estamos em outra condi-
ção fiscal. Os juros menores foram 
dados por quatro anos - disse a mi-
nistra. - Teremos ajustes nos juros. 
Mas serão limites e percentuais 
compatíveis com a nossa realida-
de - acrescentou. De acordo com 
a ministra, o objetivo do governo é 
definir as condições do programa 
até quinta-feira. Já o Plano Safra 
2015-2016 deverá ser anunciado 
em maio. -  Estamos liberando esta 
semana uma antecipação da Safra 
2015-2016. Rotineiramente, alguns 
produtores em algumas regiões do 
país compram insumos antecipa-
damente. Não vamos quebrar essa 
tradição - disse. Levy disse ainda 
que o governo quer aumentar em 
até 25% o crédito para o Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produ-
tor Rural (Pronamp), voltado para o 
desenvolvimento das atividades ru-
rais dos médios produtores. O ob-
jetivo, segundo o ministro, é apoiar 
a nova classe média rural. - A nova 
classe média rural cria demanda 
para serviços de médico, serviços 

de alimentação, a questão de re-
vendedoras, enfim, uma infinida-
de de novas atividades, um efeito 
multiplicador - disse Levy. Depois 
de ouvir queixas dos produtores e 
pedidos para o aumento do crédi-
to ao setor, Levy ressaltou que o 
Brasil está vivendo um “momento 
especial”, em que é preciso reca-
librar algumas coisas para que o 
país retome o crescimento econô-
mico. - Esse é um dos setores que 
vão ajudar a criar o crescimento, 
vão permitir a rearrumação - afir-
mou o ministro, que ressaltou a 
importância do “realismo dos pre-
ços”: - É importante o realismo dos 
preços, dos próprios juros que a 
ministra (Kátia Abreu) mencionou. 
Essas medidas vão fortalecer a 
nossa economia e permitir a nossa 
economia a continuar crescendo - 
disse.
POLÍTICAS ANTICÍCLICAS ES-

GOTADAS
O ministro voltou a afirmar que 
as políticas anticíclicas adotadas 
na primeira gestão da presidente 
Dilma Rousseff estão esgotadas. - 
As políticas anticíclicas que foram 
tomadas enquanto os outros paí-
ses desenvolvidos estavam pas-
sando por uma crise muito forte 
e permitiram o Brasil passar pelo 
período mais suavemente estão 
esgotadas. Estamos num período 
de ajuste e equilibro. Isso é impor-
tante para criarmos a base para 
crescer - disse. No que diz respei-
to ao câmbio, o ministro conside-
rou que, no balanço, esse é um 
momento favorável para a agricul-
tura brasileira. - Nós, obviamente, 
estamos vivendo um momento 
diferente em que o câmbio ajuda 
o preço de algumas coisas, mas 
impacta em outros custos. Mas, no 
balanço, evidentemente este é um 
momento favorável para a agricul-
tura brasileira - disse. Realizado 
pela Cooperativa Agroindustrial 
dos Produtores Rurais do Sudoes-
te Goiano (Comigo), o evento está 
em sua 14ª edição e apresenta 
técnicas e soluções com o objetivo 
aumentar a produção e a competi-
tividade do agronegócio goiano no 
mercado internacional. A expecta-
tiva dos organizadores é que 100 
mil pessoas visitem as exposições 
nesses cinco dias. Há cerca de 
2,5 mil máquinas em exposição. O 
público conhecerá equipamentos 
como colheitadeiras, tratores, pul-
verizadores e plantadeiras. Tam-
bém há exposição nos segmentos 
da pecuária e da agricultura. (Fon-
te: Jornal O Globo)

“Ministros da Fazenda e Agricultura participam da abertura da Tecno-
show Comigo 2015 – feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, em Goiás”
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