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 O período chuvoso favo-
rece o acúmulo de resíduos carre-
ados e lixiviados pelo escoamento 
superficial, o qual ajuda na con-
taminação e poluição do leito, e 
assim também o favorecimento de 
locais propícios para surgimento e 
incubação de diversos vetores. De 
acordo com o Instituto Oswaldo 
Cruz (IOC/Fiocruz), quando são 
encontradas larvas em poças com 
água contaminada, muito barren-
ta, em esgotos a céu aberto, em 
valões ou outros criadouros seme-
lhantes, certamente não são lar-
vas de A. aegypti. Provavelmente, 
trata-se de larvas de Culex quin-
quefaciatus, o pernilongo domés-
tico. Ao contrário do A. aegypti, o 
Culex prefere colocar seus ovos 

Limpeza dos córregos urbanos
em criadouros bastante poluídos, 
com muita matéria orgânica em 
decomposição. Depósitos de água 
suja e contaminada, esgotos, va-
lões, fossas e todo reservatório de 
água com muito material orgânico 
são os criadouros preferenciais 
do Culex. Portanto, água contami-
nada acumulada e esgotos a céu 
aberto têm grande importância 
para a saúde pública, pois podem 
causar diversos problemas à po-
pulação, mas não se configuram 
como criadouros potenciais do 
mosquito transmissor da dengue. 
Tal possibilidade para criação de 
vetor do Culex se da em potencial 
pelo lançamento clandestino de 
esgoto na rede pluvial e não liga-
mentos na rede municipal.

 O prefeito Anuar Arantes 
Amui e o Gerente geral da Cai-
xa Econômica Federal Fabricius 
Franco estiveram na última quarta-
-feira dia 29/04/2015 na Avenida 
Brasil visitando as obras do Jardim 
Califórnia I, para conhecerem de 
perto as primeiras casas totalmen-
te acabadas do empreendimento.  
O Jardim Califórnia I é resultado 
de um diálogo entre prefeitura, 
câmara de vereadores e iniciativa 
privada, que se iniciou em meados 
de 2014, visando o desenvolvi-
mento e soluções para o problema 
habitacional do município. A cons-
trução do Jardim Califórnia I está 
com as obras de infraestrutura, as 
redes de abastecimento de água, 
as redes de esgoto e as redes de 
drenagem concluídas. As ruas já 
estão pavimentadas e asfaltadas.  
A energia e a iluminação já foram 
contratadas, aguardando apenas 
a implantação pela CEMIG. Já as 
casas da primeira etapa do em-
preendimento estão concluídas 
e prontas para a comercialização 
que terá início no dia 03 do próxi-
mo mês. Com terrenos de 240 m² 
as casas são excelente oportuni-
dade para quem sonha em sair do 
aluguel. As casas tem aquecimen-
to solar, piso cerâmico, muros nas 
laterais e no fundo, passeio arbo-
rizado, laje em concreto, área de 
serviço coberta, 2 quartos, banhei-
ro, sala, cozinha e garagem e ain-
da contam com o subsidio do go-
verno federal e com financiamento 
pela Caixa Econômica, através do 
programa Minha Casa Minha Vida. 
Com a construção das casas, não 
foi só o habitacional que saiu na 
frente, o empreendimento além de 
fomentar o comércio local, gera 

cerca de 100 empregos diretos, 
além de oferecer moradia com so-
luções que preservam o meio am-
biente, incluído o aquecimento so-
lar como opção de energia para o 
chuveiro das casas. O novo bairro 
de Prata começa a ser comerciali-
zado oficialmente a partir do dia 
03/06/2015 com plantão de vendas 
no local e casa decorada para a vi-
sitação, com entrada pela Avenida 
Brasil. A Caixa Econômica Federal 
também garante o financiamento 
do empreendimento com subsídios 
do programa Minha Casa Minha 
Vida. “Estamos aqui hoje para ver 
de perto o desenvolvimento da 
obra que é sem dúvida o maior em-
preendimento imobiliário de Prata, 
que entra para a história da cidade 
com casas construídas com quali-
dade e preço acessível para toda 
população, reafirmando assim o 
nosso compromisso com a moradia 
e bem estar da população.” Anuar 
Arantes Amui – Prefeito de Prata 
“Com base em nota oficial da Caixa 
Econômica Federal, posso afirmar 
o compromisso da Caixa com o 
programa habitacional Minha Casa 
Minha Vida, mantendo todas as 
condições oferecidas pelo progra-
ma. A caixa está pronta para finan-
ciar a venda das casas, que serão 
lançadas no próximo mês.” Fabrí-
cius Silva Franco Alves – Gerente 
Geral Caixa Econômica Federal de 
Prata “Estamos orgulhosos em ser 
os pioneiros na construção de tan-
tas casas com qualidade e preços 
acessíveis a todos de uma só vez. 
A partir do dia 03 de junho abrire-
mos nosso stand de vendas e co-
meçaremos a comercialização das 
casas.” (Marcelo Zaidan – Diretor 
Nasman Engenharia).

DENGUE
 Segundo dados da Secre-
taria de Saúde em parceria com a 
Vigilância Ambiental e Epidemioló-
gica foram notificados 48 casos em 
2015, e foram colhidas 07 amostras 
sorológicas (análise sanguínea), to-
das negativas para o caso de den-
gue. Segundo levantamento lira A 
(levantamento de índice rápido de 
aedes aegypti), foram visitados 701 
imóveis (residências, comércios, 
prédios públicos entre outros) da 
cidade de Prata e foram encontra-
dos somente 27 focos geradores 
de larvas no mosquito transmissor 
da dengue. Baseados nas informa-
ções epidemiológicas foram reali-
zados 07 bloqueios pulverizadores 
com utilização de agrotóxico por 
parte da Vigilância Ambiental, para 
possível eliminação de mosquitos 
contaminados. Também foram re-

alizados, 08 mutirões de limpeza 
em áreas específicas que são dia-
riamente visitadas pelos agentes e 
apresentam maior quantidade de 
focos geradores de larvas de mos-
quitos transmissores da dengue.  A 
cada 20 dias o Departamento de Vi-
gilância Ambiental em parceria com 
o Departamento de Serviços Públi-
cos retiram pneus de 27 borracha-
rias da cidade de Prata, sendo ele o 
maior criadouro de larvas de aedes 
aegypti. Prata, Ação e Trabalho Por 
Você!

Dr. Anuar, gerente da Caixa Econômica 
Federal e Construtora Nasman visitam 

obras do Conjunto Califórinia l

COMUNICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA COMUNICA QUE EM VIRTU-
DE DE TRÂMITES LEGAIS, PREVISTOS, INCLUSIVE NO EDITAL DO 
CONCURSO PÚBLICO 001/2015, NÃO HOUVE ATÉ ENTÃO A HOMO-
LOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO EM REFERÊNCIA. RESSALTA 
QUE RESTA AINDA A REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA OS 
CARGOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS, TRATORISTA E A PROVA 
DE TÍTULOS, PARA OS CARGOS DE PROFESSOR l E PROFESSOR 
ll. RECOMENDA, PORTANTO, QUE OS CANDIDATOS QUE PORVEN-
TURA POSSAM TER DÚVIDAS, VISITE O SITE DA EMPRESA REALI-
ZADORA DO CONCURSO: www.objetivas.com.br

Nota de Esclareci-
mento enviado pela 
Superintendência 
de Assistência Far-
macêutica Secre-
taria de Estado de 
Saúde de Minas 
Gerais A Secreta-
ria de Saúde de 
Prata têm plena 
condição de aten-
der toda a popula-
ção independente 
das dificuldades de 
abastecimento na 
farmácia local mu-
nicipal.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
SEM RESPOSTA - Cadê a CUT para defen-
der os trabalhadores dos efeitos negativos 
do arrocho fiscal do Levy? Cadê a UNE para 
defender os estudantes que foram vítimas 
do corte criminoso do FIES? Resposta: CUT 
e UNE estão mais preocupadas com a elei-
ção de Lula, em 2018... (Fonte: Site Alerta 
Total)
RECADO DO MOURÃO - Nas redes so-
ciais, um grande desafio do domingão das 
mães foi interpretar o que disse - ou deixou 
nas entrelinhas - o comandante militar do 
Sul, General Antonio Mourão, em entrevista 
ao jornal paranaense Gazeta do Povo: "O 
Exército se posiciona de uma forma mui-
to clara, de acordo com a missão que nós 
temos. Uma das nossas missões é a GA-
RANTIA dos poderes constitucionais - Cons-
tituição, no Artigo 142. O Exército, com as 
demais Forças Armadas, estará PRONTO 
para manter as instituições em funciona-
mento. O Exército NÃO vai assumir o PO-
DER, não vai fazer nada disso. O que vai 
fazer é MANTER as instituições; garantir 
que o Executivo, Legislativo e o Judiciário 
funcionem. Isso é manter a DEMOCRACIA". 
Os defensores da Intervenção Constitucio-
nal gostaram do que o General de quatro 
estrelas (aparentemente nenhuma do PT) 
falou... (Fonte: Site Alerta Total)
CADÁVER POLITICAMENTE INSEPULTO 
- Alguém se lembra que, na CPI dos Bingos, 
em 2006, o doleiro Antônio Claramunt, o To-
ninho Barcelona, apontou Nelma Kodama 
como responsável por operações em dólar 
para o PT na época em que Celso Daniel, 
assassinado em 2002, era prefeito de San-
to André? Ouvida, na mesma CPI, Nelma 
negou qualquer tipo de operação irregular, 
embora sua empresa - Havaí Câmbio e 
Turismo - operasse a partir do mesmo mu-
nicípio de Santo André, no ABC paulista. O 
fantasma politicamente insepulto de Celso 
Daniel assombra a cúpula petista de forma 
permanente, mas o susto, para sorte da 
petralhada, nunca se transforma em indicia-
mento ou processo judicial...
LULA NO MEIO - Hilário foi ouvir o ex-de-
putado Pedro Corrêa proclamar na CPI que 
"só não prenderam Lula porque ninguém 
tem coragem": “Qual é a influência hoje 
dele (Lula), se querem botar ele na cadeia? 
Agora ninguém tem coragem de botar ele 
na cadeia. Porque eu tenho certeza que aí 
sim vai existir o que aconteceu na época do 
Getúlio (Vargas, ex-presidente) quando ele 
deu um tiro no peito e o povo saiu para rua 
com paus, panelas para quebrar tudo. Eu, 
se tivesse uma bolinha de cristal, certamen-
te não estaria aqui. Mas eu acho, na minha 
avaliação pessoal de um camarada que está 
fora da política desde 2006, que a prisão 
dele seria uma catástrofe para esse País.” 
Em tempo: Pedro Corrêa é acusado de re-
ceber R$ 5 milhões do esquema de corrup-
ção e propina na Petrobrás, por intermédio 
do ex-diretor de Abastecimento e do doleiro 
Alberto Youssef, o que o ex-deputado nega.
CONVITE - Pedro Corrêa apresentou sua 
versão para o apadrinhamento de Paulo 
Roberto Costa: "O diretor de Abastecimento 
da Petrobrás, que se eu não me engano a 
memória era um tal de Manso, ele se atritou 
com a diretoria e o presidente Lula convidou 
o Paulo Roberto Costa para ser diretor de 
Abastecimento. O presidente Lula, depois 
de achar que o Paulo (Roberto Costa) deve-
ria ser diretor de Abastecimento, disse então 
que ele ficaria na cota de autoridades que 
poderiam ter a chancela do Partido Progres-
sista”. Perplexo, o deputado Onix Lorenzoni 
perguntou: “Lula disse isso?”. E Corrêa res-
pondeu, de bate pronto. “Não disse isso a 
mim. Mas disse isso ao líder do partido, que 
era o Sr. Jose Janene”.
CADEIRAS VAZIAS - Marco Aurélio Mello 
analisou outro dia numa conversa a razão 
por trás das sucessivas faltas e atrasos de 
seus colegas ao colegiado do STF, resultan-
do até em cancelamentos de sessões. Disse 
Mello: - As cadeiras vagas são uma constan-
te. É falta de envergadura à cadeira. É falta 
de senso de compenetração. Mello tem se 
incomodado especialmente com as viagens 
internacionais de Dias Toffoli pelo TSE. (Por 
Lauro Jardim - Radar on- line - Site Revista 
Veja)
13 DE MAIO COMEMORA ABOLIÇÃO DA 
ESCRAVATURA NO BRASIL – Tudo come-
çou na época em que os portugueses come-
çaram a colonização do Brasil, não existia 
mão-de-obra para a realização de trabalhos 
manuais. Diante disso, eles procuraram 
usar o trabalho dos índios nas lavouras; en-
tretanto, esta escravidão não pôde ser leva-
da adiante, pois os religiosos se colocaram 
em defesa dos índios condenando sua es-
cravidão. Assim, os portugueses passaram 
a fazer o mesmo que os demais europeus 
daquela época. Eles foram à busca de ne-
gros na África para submetê-los ao trabalho 
escravo em sua colônia. Deu-se, assim, a 
entrada dos escravos no Brasil. Os negros, 
trazidos do continente Africano, eram trans-
portados dentro dos porões dos navios ne-

greiros. Devido às péssimas condições des-
te meio de transporte, muitos deles morriam 
durante a viagem. Após o desembarque eles 
eram comprados por fazendeiros e senho-
res de engenho, que os tratavam de forma 
cruel e desumana. Apesar de esta prática 
ser considerada “normal” do ponto de vista 
da maioria, havia aqueles que eram contra 
este tipo de abuso. Estes eram os abolicio-
nistas (grupo formado por literatos, religio-
sos, políticos e pessoas do povo); contudo, 
esta prática permaneceu por quase 300 
anos. O principal fator que manteve a escra-
vidão por um longo período foi o econômico. 
A economia do país contava somente com o 
trabalho escravo para realizar as tarefas da 
roça e outros tão pesados quanto estas. As 
providências para a libertação dos escravos 
deveriam ser tomadas lentamente.
COMO COMEÇOU O PROCESSO DE LI-
BERTAÇÃO - A partir de 1870, a região Sul 
do Brasil passou a empregar assalariados 
brasileiros e imigrantes estrangeiros; no 
Norte, as usinas substituíram os primitivos 
engenhos, fato que permitiu a utilização 
de um número menor de escravos. Já nas 
principais cidades, era grande o desejo do 
surgimento de indústrias. Visando não cau-
sar prejuízo aos proprietários, o governo, 
pressionado pela Inglaterra, foi alcançan-
do seus objetivos aos poucos. O primeiro 
passo foi dado em 1850, com a extinção do 
tráfico negreiro. Vinte anos mais tarde, foi 
declarada a Lei do Ventre-Livre (de 28 de 
setembro de 1871). Esta lei tornava livre o 
filho de escravos que nascessem a partir de 
sua promulgação. Em 1885, foi aprovada a 
lei Saraiva-Cotegipe ou dos Sexagenários 
que beneficiava os negros de mais de 65 
anos. Foi em 13 de maio de 1888, através 
da Lei Áurea, que liberdade total finalmente 
foi alcançada pelos negros no Brasil. Esta 
lei, assinada pela Princesa Isabel, abolia de 
vez a escravidão no Brasil.
13 DE MAIO TAMBÉM COMEMORA O DIA 
DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - No dia 
5 de maio de 1917, o mundo ainda vivia os 
horrores da Primeira Guerra Mundial, então 
o papa Bento XV convidou todos os católi-
cos a se unirem em uma corrente de orações 
para obter a paz mundial com a intercessão 
da Virgem Maria. Oito dias depois ela res-
pondeu à humanidade através das aparições 
em Fátima, Portugal. Foram três humildes 
pastores, filhos de famílias pobres, simples 
e profundamente católicas, os mensageiros 
escolhidos por Nossa Senhora. Lúcia, a mais 
velha, tinha dez anos, e os primos, Francisco 
e Jacinta, nove e sete anos respectivamente. 
Os três eram analfabetos. Contam as crian-
ças que brincavam enquanto as ovelhas 
pastavam. Ao meio-dia, rezaram o terço. 
Porém rezaram à moda deles, de forma rá-
pida, para poder voltar a brincar. Em vez de 
recitar as orações completas, apenas diziam 
o nome delas: "ave-maria, santa-Maria" etc. 
Ao voltar para as brincadeiras, depararam 
com a Virgem Maria pairando acima de uma 
árvore não muito alta. Assustados, Jacinta 
e Francisco apenas ouvem Nossa Senhora 
conversando com Lúcia. Ela pede que os 
pequenos rezem o terço inteirinho e que 
venham àquele mesmo local todo dia 13 de 
cada mês, desaparecendo em seguida.
NO COMEÇO AS PESSOAS DUVIDAVAM 
DAS CRIANÇAS - O local das aparições de 
Maria foi transformado num santuário para 
Nossa Senhora de Fátima. Em 1946, na pre-
sença do cardeal representante da Santa Sé 
e entre uma multidão de católicos, houve a 
coroação da estátua da Santíssima Virgem 
de Fátima. Em 13 de maio de 1967, por oca-
sião do aniversário dos cinqüenta anos das 
aparições de Fátima, o papa Paulo VI foi ao 
santuário para celebrar a santa missa a mais 
de um milhão de peregrinos que o aguarda-
vam, entre eles irmã Lúcia de Jesus, a pas-
tora sobrevivente, que viu e conversou com 
Maria, a Mãe de Deus. Esta mensagem de 
Fátima foi um apelo à conversão, alertando 
a humanidade para não travar a luta entre 
o bem e o mal deixando Deus de lado, pois 
não conseguirá chegar à felicidade, pois, ao 
contrário, acabará destruindo-se a si mes-
ma. Na sua solicitude materna, a Santíssima 
Virgem foi a Fátima pedir aos homens para 
não ofender mais a Deus Nosso Pai, que já 
está muito ofendido. Foi a dor de mãe que a 
fez falar, pois o que estava em jogo era a sor-
te de seus filhos. Por isso ela sempre dizia 
aos pastorzinhos: "Rezai, rezai muito e fazei 
sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas 
almas para o inferno por não haver quem se 
sacrifique e peça por elas".
NOTA DE RECONHECIMENTO - A Direção 
escolar da Escola Municipal Dr. Severiano 
Vilela Junqueira, parabeniza todos “educa-
dores” que foram aprovados no Concurso 
Público do Prata, realizado no dia 12 de 
abril. E mesmo aqueles que não consegui-
ram ter êxito na aprovação, valeram pelo es-
forço e dedicação, mas tenham a certeza do 
nosso carinho e orgulho sempre por vocês. 
A Direção. Mostrar histórico de mensagens 
Agradecimento especial faz: Agradecemos 
e parabenizamos ao vereador professor Ro-
mecarlos Costa Nunes, pelas aulas ministra-
das sobre: Lei Orgânica do Município, Esta-

C l a s s i f i c a d o s
VENDO ÁGIO DE TERRENO NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD 
– Na Rua Dr. Talma Campos Abreu, com água, luz, esgoto e asfalto: 
Tratar (34) 9136-0096 ou 9999-8767 
VENDO CASA – Na Rua Humaita, Bela Vista – 223, com 03 quartos, 
sala, cozinha, copa, garagem coberta, piscina pequena, quitada. Tratar 
pelo watsapp ou celular (17) 99266-4646 falar com Plauto
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

tuto do Servidor, ECA, Constituição Federal 
e LDB, na preparação de vários educadores 
e outros segmentos ao Concurso Público do 
Prata, ocorrido no mês passado, onde foi de 
grande valia. O Corpo Docente da Escola 
Municipal Dr. Severiano Vilela Junqueira, de-
seja que o mesmo tenha uma trajetória ilumi-
nada e promissora. Que consiga vencer os 
obstáculos e cumprir com honradez a nobre 
missão de lutar pela população pratense. O 
nosso muito obrigado de coração.
HISTÓRIA DO PRATA ESPORTE CLUBE – 
Os forasteiros e os nascidos na cidade nos 
últimos cinquenta anos, ao passarem pela 
Av. Brasília,  perto terminal rodoviário, ja-
mais poderão imaginar que á área foi outrora 
ocupada pelo campo “Prata Esporte Clube”. 
Campo de chão batido, duro, sem muros, 
apenas marcado pelas traves de vigotas 
de madeira; a área quadrilateral só  apare-
cia demarcada pelas linhas de cal em dias 
de jogos. Diante do centro da cidadezinha, 
ficava mais porto da BR 153 em construção. 
A região era deserta. Nas proximidades do 
gol do fundo havia uma cozinha de tijolos, 
um único cômodo sem reboco, morada das 
chiqueirinhas, umas das poucas biscates 
que o apelido bem definia. E na vizinhança, 
só a chácara do Joaquim Salomão cujo fi-
lho Dizinho, bom atacante, defendia a cami-
sa amarela e azul do rival AAP-Associação 
Atlética Pratense. No ano de 1957, o Prata 
Esporte Clube tinha em seu elenco cerca de 
40 jogadores. Com tanta gente para treinar, 
de segunda as sextas-feiras, a partir das 
17h00min horas, pernas-de-pau, como Zezi-
to Veloz, Xixico, Anísio, Bebe, João Ratão..., 
só participavam quando ia escurecendo e 
mal se via a bola amarronzada, alçada ou ar 
ou rolando na terra avermelhada.  Para os jo-
gos os atletas vestiam as camisas vermelhas 
de golas brancas e calções brancos. Como 
não existiam vestiários já vinham uniformiza-
dos da casa do Toquinho da Dora, uns de 
bicicleta, outros na carroceria da camioneta 
Ford 29, que antes transportava os jogado-
res do segundo quadro ou cascudo, como se 
dizia, para as partidas preliminares... (conti-
nua na próxima edição)
VAGABUNDAGEM - Existe maior prova 
da vagabundagem do sistema judiciário/
político brasileiro, quando, ao final de uma 
constatação criminal escabrosa e sem de-
fesa moral/material, o jornal ou televisão ter 
que anunciar: -OS ADVOGADOS DO RÉU 
AINDA PODEM RECORRER-? São estas 
recorrências e safadagens destes advoga-
dos, nas dobras pútridas da Lei, que fazem o 

brasileiro perder toda a confiança e respeito 
pelo seu país. ATÉ QUANDO VAMOS SU-
PORTAR ISTO, BRASILEIROS DO BEM E 
DA HONESTIDADE? (Renzo Sansoni)
DIA 12 DE MAIO COMEMOROU O DIA 
MUNDIAL DO ENFERMEIRO - Neste perí-
odo, profissionais da área realizam as mais 
diversas atividades para valorizar o papel da 
categoria. No Brasil, a Constituição propõe 
uma semana para a ampla divulgação das 
atividades da área e discussão dos proble-
mas de e soluções para melhoria da pres-
tação de serviço ao público. Este ano, a As-
sociação Brasileira de Enfermagem (Aben) 
instituiu com o tema da 76ª Semana Brasi-
leira de Enfermagem “A Enfermagem em 
Defesa do SUS: Construindo a 15ª Confe-
rência nacional de Saúde”. No Recife, O IDE 
Cursos, realizará quarta-feira (13) a Semana 
de Enfermagem da instituição, com progra-
mação de conferências e mesas, abrindo 
o leque de discussões científicas em todos 
os âmbitos da profissão. As atividades vão 
até a próxima sexta-feira dia quinze, encer-
rando a programação, com os Desafios do 
Neurointensivismo e Conjuntura Política da 
Enfermagem.
ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA – É uma 
data que se comemora liberdade, foi assi-
nada a Lei Áurea, mas na prática esta no 
papel. Eu completei 72 anos e estou senti-
do descriminação raciais, marginalização, 
perseguição. Todo reconhecimento do meu 
trabalho no decorrer de todos esses anos, 
me considero que fiz um bom trabalho, mas 
poucos reconhecem, mas tenho confiança 
em Deus que vou vencer e Jesus Cristo me 
da o poder. Vivemos num pais democrático 
cada um tem que ter o seu direito, entendo 
que completar 70 anos de idade e não poder 
exercer minha atividade no setor público é 
discriminação. Fica aqui registrada minha 
indignação e entendo que isso é uma descri-
minação. (Elite Nascimento Dias)
A NATUREZA NÃO TEM FILIAL E NEM 
SUBSTITUTA - É séria, reservadíssima e 
não tolera muitos desaforos. Acontece que: 
precisamos muito mais dela do que ela de 
nós. Quando a sede e o calor batem e a 
água falta, aí a gente lembra que ela não 
brinca e nem dá a mínima bola para nossa 
soberba e lamentações. Irritada/contrariada, 
a Natureza nos acusa através dos maremo-
tos, terremotos, nevascas, vulcões, secas 
monumentais, desertificações, tsunamis, 
etc... A ordem é a de sempre: respeitá-la e 
preservá-la. Enquanto ainda podemos fazê-
-lo. (Renzo Sansoni)

 Endereço: RUA MARIA 
APARECIDA SILVA SANTOS - Nú-
mero: 30 - Bairro: VILA DE FATIMA 
Cidade: PRATA - Desligamento dia 
22/05/2015 08h00min hora(s) Re-
ligamento 22/05/2015 12h00min 
hora(s). - É importante você saber 
que: Este desligamento poderá ser 
cancelado sem aviso prévio. A ener-
gia poderá voltar antes do horário 

previsto. Para sua segurança: - Você 
deverá desligar o seu dispositivo 
de proteção geral (chave/disjuntor) 
caso queira realizar alguma manu-
tenção em suas instalações elétricas 
internas, mesmo durante o período 
desta interrupção. A Cemig está tra-
balhando para seu conforto e segu-
rança.  Para esclarecer dúvidas: 116 
– Fale com a CEMIG

INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DE 
ENERGIA PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO  
 A CEMIG vai realizar obras de manutenção na rede elétrica nessa região.
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“Apontado como chefe do 'clube do bilhão', executivo deve revelar detalhes sobre 
dinheiro do petrolão em campanhas do PT – inclusive a de Dilma”

Deputado Odelmo Leão aponta prejuízos com 
o ajuste fiscal proposto pelo Governo Federal
 Com o ajuste fiscal pro-
posto pelo Governo Federal, o bra-
sileiro pagará R$ 47 bilhões a mais 
em impostos. Esta soma, acrescida 
à atual carga de tributos do Brasil, 
que já é uma das maiores do mun-
do, é uma das principais preocupa-
ções dos brasileiros, que em 2015 
começaram a enfrentar uma época 
de incertezas na economia. A po-
sição do deputado Odelmo Leão 
é contrária às medidas apresenta-
das pelo Executivo. De acordo com 
o parlamentar, ao invés de propor 
economia de despesas com o corte 
de benefícios sociais e trabalhistas, 
é preciso que o governo sinalize 
antes quais outras medidas serão 
adotadas para a redução de gastos 
com o próprio governo. “Antes de 
propor tudo isso, o governo preci-
sava antes, fazer o dever de casa, 
enxugando a máquina pública, 
cortando o número de Ministérios, 
diminuindo gastos com cartão cor-
porativo, por exemplo. Se não cor-
tar despesas, vamos pagar ainda 
mais para cobrir os altos gastos do 
governo e a má gestão vai continu-
ar gastando o que foi cortado do 
povo”, declarou o deputado. Desde 
antes de sua candidatura ao Legis-
lativo, Odelmo Leão já indicava que 
a forma de condução do governo 
Federal deveria ser revista. Uma 
vez, que não investia no desenvol-
vimento da economia. Na visão do 
deputado, era necessário dar pros-
seguimento à implantação do Pla-
no Real. Sem esta continuidade, o 
País ainda permanece como expor-
tador de matéria prima, enquanto 
deveria fazer o beneficiamento do 
que é produzido aqui, gerando em-

prego e renda no nosso país. Hoje, 
após várias falhas na condução 
das políticas sociais e econômicas, 
o Governo está endividado e pre-
cisa cortar gastos para manter o 
ritmo da economia. Apesar das vá-
rias indicações de que o PIB deste 
ano será menor que o de 2014, as 
propostas de ajuste fiscal ainda de-
verão ser aprovadas pelo Legislati-
vo Federal. Odelmo Leão destacou 
os principais prejuízos causados 
pelas propostas de ajuste fiscal. 
Veja como vamos pagar esta con-
ta: - Com o trabalhador perdendo 
direitos, já que ficará mais difícil o 
acesso a benefícios trabalhistas; 
como o seguro-desemprego e o 
abono salarial; - Com a redução 
do acesso a benefícios previdenci-
ários, como o pagamento da pen-
são por morte; - Com o aumento de 
imposto (IOF) sobre as operações 
de crédito ao consumidor, de 1,5% 
para 3%; - Com o fim da redução do 
IPI (Imposto sobre Produtos Indus-
trializados) para carros; - Com mais 
desemprego, já que ficará mais 
caro para empresas manterem fun-
cionários após a Medida Provisória 
669, que reduz a desoneração da 
folha de pagamento das empresas; 
- Com o aumento no preço de com-
bustíveis (a elevação do Pis/Cofins 
e a retomada da Cide aumentaram 
o preço da gasolina em R$ 0,22 e o 
do diesel em R$ 0,15); - Com me-
nos infraestrutura, saneamento e 
habitação, já que haverá uma redu-
ção de 27,1% nos gastos do PAC; 
- Com prejuízo às empresas e in-
dústrias, já que o governo reduziu 
os benefícios para exportadores de 
produtos manufaturados.

Lava Jato: dono da UTC 
aceita acordo de delação

 O presidente da em-
preiteira UTC, Ricardo Pessoa, 
viajou para Brasília nesta quarta-
-feira para firmar um acordo de 
delação premiada com a Justiça. 
Apontado como 'chefe do clube 
do bilhão', o empresário, que está 
em prisão domiciliar, foi levado à 
Procuradoria Geral da República 
para formalizar seu compromisso 
de colaborar com as investiga-
ções em troca de uma redução 
de pena. A decisão deve ter con-
sequências importantes para a 
Operação Lava Jato, já que Pes-
soa atuou como porta-voz do do 
chamado "clube do bilhão", que 
reunia as principais empreiteiras 
do país, e foi amigo do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva. A 
colaboração dele deixa o escân-
dalo do petrolão ainda mais perto 
do Palácio do Planalto. Segundo 
o jornal Folha de S. Paulo, Pes-
soa admitiu ter destinado recur-
sos de propina para as três últi-
mas campanhas eleitorais do PT 
à Presidência. Em 2006, por meio 
de caixa dois. Em 2010 e 2014, 
em doações registradas na Jus-
tiça Eleitoral. Ele também pagou 
3,1 milhões de reais a José Dirceu 
para obter favores do PT, além de 
ter financiado com caixa dois a 
campanha de Fernando Haddad à 
prefeitura de São Paulo em 2012. 
Reportagem de VEJA também 
mostrou que Pessoa está disposto 
a contar como ajudou a financiar 
as campanhas de Jaques Wag-

ner e Rui Costa para o governo 
da Bahia - o primeiro, em 2006 e 
2010. O segundo, em 2014. VEJA 
revelou ainda uma anotação de 
Pessoa, apreendida pela Polícia 
Federal, segundo a qual ele men-
ciona o tesoureiro da campanha 
de Dilma em 2014, o atual minis-
tro da Secretaria de Comunicação 
Social, Edinho Silva. "Todas as 
empreiteiras acusadas no esque-
ma criminoso da Operação Lava 
Jato doaram para a campanha de 
Dilma. Será que falarão sobre vin-
culação campanha x obras da Pe-
trobras?", diz o texto apreendido. 
Pessoa ainda se comprometeu a 
apontar o envolvimento de mais 
políticos no escândalo do petro-
lão. Como deputados e senado-
res têm direito ao chamado foro 
privilegiado, o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, pediu 
autorização ao juiz Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal em Curitiba 
(PR), para que o empreiteiro fos-
se ouvido em Brasília (DF), o que 
foi feito nesta quarta. (Fonte: Site 
Revista Veja)

“Pagaremos uma conta altíssima com esse ajuste”.

 Celebramos a Festa da 
Ascensão do Senhor, momento 
culminante de Jesus Cristo em sua 
missão salvadora. A volta de Cristo 
para o Pai significa “missão cumpri-
da”, ficando agora, nas mãos dos 
cristãos, a continuidade do proces-
so histórico da salvação. Isso toma 
corpo quando o Senhor mesmo diz 
aos apóstolos: “Ide e evangelizai, 
e estarei sempre convosco” (cf. 
28,19-20). O cumprimento da mis-
são acontece na vida concreta da 
comunidade cristã, naquilo que faz 
acontecer o bem para as pessoas. É 
o que pede a Campanha da Frater-
nidade deste ano, falando de Igreja 
e Sociedade. O objetivo principal é 
a construção de tudo que favorece 
o sentido pleno da vida em nosso 
país. Para isto temos que investir na 
formação de agentes, instrumentos 
de transformação. Em Uberaba, nos 
locais de unidade de saúde, estão 
sendo realizadas Assembleias para 
dar consciência aos participantes do 
valor da Conferência Municipal de 
Saúde, que vai acontecer na data 
de 19 a 21 de junho. É necessário 
apresentar propostas para melhorar 
a saúde no Município, no Estado e 
na União. Também para escolher 

delegados que deverão participar da 
referida Conferência. Não podemos 
dizer de “missão cumprida” se não 
damos atenção a esses momentos 
importantes que acontecem perto 
de nós, principalmente em nosso 
bairro. Não ficar, egoisticamente, 
fechados no mundo individualista. 
As organizações são importantes, 
mas temos que participar e dar a 
nossa contribuição. É determinante 
enfatizar e enfrentar a luta do poder 
do bem contra o poder do mal. Não 
deve ser o contrário, dando mais 
destaque à força do mal. O aumen-
to da violência não pode ocasionar 
desânimo na luta por grandes mu-
danças na sociedade. Cada pessoa 
deve fazer a sua parte na constru-
ção do bem. Em tudo dito acima 
é importante pensar na unidade. 
Por isto é celebrada a Semana de 
Oração pela Unidade dos cristãos. 
O momento não é de ficar olhando 
para o alto a fim de encontrar Cris-
to ressuscitado, mas encontrá-lo 
no irmão que sofre ao nosso lado, 
oferecendo a ele, de forma fraterna, 
as condições necessárias para sua 
sobrevivência e dignidade. (Dom 
Paulo Mendes Peixoto - Arcebispo 
de Uberaba).

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

ANUNCIE NO

Doleira negocia delação premiada 
para detonar bancos na Lava Jato, 
e Pedro Corrêa alveja Lula na CPI

 A mídia amestrada pra-
ticamente neutralizou ontem um 
tema da mais alta gravidade le-
vantado ontem pelo depoimento 
da doleira Nelma Kodama. Ela 
responsabilizou o modelo de siste-
ma financeiro rentista praticado no 
Brasil, com a conivência do Banco 
Central e das instituições financei-
ras, pelos grandes esquemas de 
corrupção. Nelma elogiou o juiz 
Sérgio Moro, que a condenou a 18 
anos de prisão, e advertiu que ne-
gocia um acordo de "colaboração 
premiada" no qual vai apresentar 
provas de como funciona a sacana-
gem no mercado financeiro. Muito 
banqueiro e "investidor" deve estar 
se borrando de medo. Nelma pode 
revelar seus nomes, fornecendo 
provas de como fazia o dinheiro 
entrar e sair de várias contas em 
nome de empresas de fachada e 
laranjas, para que os clientes (do-
nos da grana) não fossem identifi-
cados. Nelma operava um sistema 
conhecido no mundo da doleira-
gem como “hawala”, que significa 
“eu confio em você”. O esquema 
era tão confiável que, quando um 
doleiro não tinha em dinheiro vivo 
a quantia pedida pelo cliente, ou-
tro doleiro completa a operação, 
tanto no Brasil como no exterior. 
Quem nada teme e ainda tira onda 
com a cara de todo mundo é Luiz 
Inácio Lula da Silva. O doleiro Al-
berto Youssef já tinha dito que 
Lula sabia de tudo. O presidentro 
voltou a ser citado ontem pelo ex-
-deputado Pedro Corrêa - "só não 
prenderam Lula porque ninguém 
tem coragem" -, Lula mandou a 
assessoria de seu Instituto plantar 
uma nota oficial no Jornal Nacional 
da Rede Globo, que faz o joguinho 
de morde-e-assopra com o PT e o 
desgoverno. William Boner leu: "É 
uma pena que parte da imprensa 
brasileira venha tratando bandidos 
como heróis, quando tais pesso-
as, segundo a nota, se prestam a 
acusar, sem provas, os alvos esco-
lhidos pela oposição, e quando se 
prestam a difamar lideranças que 
a oposição não conseguiu derro-
tar nas urnas e que teme enfrentar 
no futuro". Pedro Corrêa reafirmou 
ontem na CPI da Petrobras que 
Lula fora o padrinho da indicação 
de Paulo Roberto Costa para o car-
go de Diretor de Abastecimento da 
Petrobras. Corrêa ressalvou que 
Lula não lhe revelou isto pessoal-
mente, mas teria dito ao falecido 
deputado federal José Janene (fa-
moso operador daquele escândalo 
em esquecimento, o Mensalão). 
Corrêa avacalhou com Lula: “Qual 
é a influência hoje dele (Lula), se 
querem botar ele na cadeia? Agora 
ninguém tem coragem de botar ele 
na cadeia. Porque eu tenho certe-
za que aí sim vai existir o que acon-
teceu na época do Getúlio (Vargas, 
ex-presidente) quando ele deu um 
tiro no peito e o povo saiu para rua 

com paus, panelas para quebrar 
tudo. Eu, se tivesse uma bolinha 
de cristal, certamente não esta-
ria aqui. Mas eu acho, na minha 
avaliação pessoal de um camara-
da que está fora da política desde 
2006, que a prisão dele seria uma 
catástrofe para esse País.” Se Cor-
rêa detonou Lula, a doleira Nel-
ma Kodama, em sua teatralidade, 
alegou que nunca teve qualquer 
contato com o PT ou outro parti-
do político. Nelma não teve pena 
da picaretagem rentista no Brasil: 
“Qual o maior doleiro: eu, o Banco 
Central ou as instituições financei-
ras? Enquanto não tirar o mal pela 
raiz, que está no sistema, isso não 
vai acabar. Tudo que o senhor está 
falando tem a participação do Ban-
co Central, das instituições finan-
ceiras, e se as brechas para essa 
prática não forem encontradas, a 
corrupção não vai acabar. As ins-
tituições financeiras lucram mui-
to com a corrupção. O problema 
é que o Brasil vive da corrupção. 
Agora que estourou a Lava Jato, 
que quebrou-se um dos elos da 
corrupção, o das empreiteiras, o 
Brasil vive uma crise econômica". A 
grande mídia amestrada tupiniquim 
minimizou qualquer destaque para 
os fatos mais graves denunciados 
por Nelma Kodama: “Eu sou dolei-
ra, comprava e vendia moedas no 
mercado negro. E isso vai constar 
no termo de colaboração que estou 
firmando. Eu não via que estava fa-
zendo nada errado. Era como com-
pra e venda de dólares. A operação 
do doleiro acontece por causa dos 
impostos envolvidos no pagamen-
to de empresas no exterior. Eu 
não achava isso errado porque os 
impostos eram muito altos. Meu 
desejo é que a CPI possa chegar 
a uma conclusão, que os culpa-
dos sejam culpados e que tudo 
isso seja mudado". Nelma Koda-
ma, que ontem ficou mais famosa 
por ter cantado a música "Amada 
Amante", do Rei Roberto Carlos, 
sempre foi conhecida no mercado 
de câmbio pelo bom humor. Tanto 
que, nos bons tempos, costuma-
va se proclamar como a “dama do 
mercado de câmbio”. Investiga-
ções da Polícia Federal revelaram 
que Nelma costumava se comu-
nicar com outros doleiros usando 
codinomes de atrizes famosas e 
sensuais de Hollywood, como An-
gelina Jolie, Cameron Dias e Greta 
Garbo - que não "acabou em Irajá", 
mas na cadeia... Agora, se forne-
cer provas de como atuava com o 
amado Alberto Youssef e o doleiro 
Raul Srour, o bicho pode pegar 
para muito "investidor" de fino trato, 
para gerentões de grandes bancos 
e até para dirigentes de instituições 
financeiras - que terão de rebolar 
para expor a velha desculpa petista 
de que "não sabiam de nada"... (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 13 de Maio de 2015).

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

Bovinos/MT: Momento sem igual
 O ano de 2015 já está 
registrado na história da pecuária 
mato-grossense pelo momento 
positivo, com a forte valorização 
da arroba. Conforme levantamen-
to realizado pelo Instituto Mato-
-Grossense de Economia Agro-
pecuária (Imea), o ano começou 
muito bom e já acumula recordes 
no primeiro trimestre, com a co-
tação chegando a R$ 134. Como 
destacam os analistas do Imea, 
os valores negociados no primei-
ro trimestre deste ano revelam um 
cenário de grande valorização na 

bovinocultura de corte. "A arroba 
do boi gordo revelou no período 
o maior valor nominal já registra-
do pela série histórica do Imea 
(R$ 134,19), com valorização de 
28,2% entre os primeiros trimes-
tres de 2014/15". O preço recorde 
da arroba verificado, como expli-
cam, é reflexo da redução no aba-
te de bovinos. Ao todo, no acumu-
lado dos três primeiros meses do 
ano, foram 1,19 milhão de cabe-
ças abatidas, valor 14,1% menor 
que no mesmo período de 2014. 
(Fonte: Diário de Cuiabá)

Conhecer custo de produção 
tornou-se imperativo na pecuária

 Bezerros produzidos a R$ 
400, em média, e vendidos a cerca 
de R$ 1.200. De acordo com o pe-
cuarista Gabriel Medeiros, dono da 
fazenda Livramento, esses são os 
números atingidos em proprieda-
des rurais localizadas no Pantanal 
de Nabileque e Nhecolândia, no 
Mato Grosso do Sul. Para Gabriel, 
o segredo da produtividade está 
no planejamento. "O que a gente 
recomenda é ter uma boa gestão, 
ter um controle das informações 
(como o custo de produção dos 
animais e índices reprodutivos). A 
gente faz um planejamento anual 

de toda a propriedade, com um le-
vantamento dos índices e um diag-
nóstico inicial geral para sabermos 
em que patamar a propriedade 
está e onde deseja chegar". Sa-
bendo da importância de uma pro-
dução bem planejada no campo, 
o pesquisador Urbano Gomes, da 
Embrapa Pantanal em Corumbá 
- MS, participa desde 2007 do de-
senvolvimento de um projeto que 
acompanha e monitora custos e 
sistemas de produção nas regiões 
mais expressivas da pecuária de 
corte brasileira. (Fonte: Embrapa 
Pantanal)

Exportações do agronegócio 
despencam em abril

 As exportações do agro-
negócio alcançaram US$ 7,07 
bilhões em abril, queda de 26,5% 
em relação a abril de 2014. As im-
portações também tiveram queda 
de US$ 1,45 bilhão para US$ 1,12 
bilhão. O saldo da balança comer-
cial do agronegócio foi positivo em 
US$ 5,95 bilhões. "A paralisação 
do porto de Santos, por conta de 
um incêndio que durou dez dias, foi 
uma das principais causas da que-
da desses valores, principalmente 
para a soja em grãos e o açúcar", 

comenta o diretor de Promoção 
Internacional do Agronegócio, Al-
berto Fonseca. O complexo soja 
somou U$ 3,1 bilhões nas vendas 
externas, e a soja em grãos foi o 
principal produto, com embarque 
de 6,5 milhões de toneladas e US$ 
2,53 bilhões. Nos embarques, hou-
ve queda de 20,6%, se comparado 
ao mesmo período de 2014. Além 
dessa diminuição, houve queda de 
22,8% no preço médio de exporta-
ção. (Fonte: Ministério da Agricul-
tura)

Processo de fiscalização 
passará a ser mais 

inteligente, afirma Kátia Abreu
 Com as mudanças no 
Regulamento de Inspeção de Pro-
dutos de Origem Animal (Riispoa) 
- cujo decreto foi assinado quarta-
-feira passada - os fiscais federais 
agropecuários passarão a fazer fis-
calização permanente apenas nos 
estabelecimentos que realizam 
abate de animais. Nos demais, a 
inspeção será periódica e caberá à 
empresa monitorar o cumprimento 
das normas sanitárias e a qualida-
de dos produtos que colocará no 
mercado. "A inspeção permanente 

só deve ocorrer onde há necessi-
dade. Não precisamos de um fis-
cal federal, que tem um trabalho 
precioso, o dia inteiro vigiando os 
ovos serem colocados na caixa. 
Mas, no abate, ainda queremos 
estar presentes para garantir a efi-
ciência e a qualidade dos produtos 
e exportações. Nos outros setores 
será periódico, o que não significa 
ausência, mas sim inteligência na 
fiscalização", afirmou a ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu. (Fonte: 
Ministério da Agricultura)
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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

A única forma de governar? outros ex-presidentes brasileiros”, 
disse-nos Mujica, ao falar do caso. 
Ele contou, além disso, que Lula vi-
veu todo esse episódio com angús-
tia e com um pouco de culpa. 'Nes-
te mundo tive que lidar com muitas 
coisas imorais, chantagens', disse 
Lula, aflito, a Mujica e Astori, sema-
nas antes de eles assumirem o go-
verno do Uruguai. 'Essa era a única 
forma de governar o Brasil', se jus-
tificou. Os dois tinham ido visitá-lo 

em Brasília, e Lula sentiu a necessi-
dade de esclarecer a situação." Por 
tais declarações, o senador Ronaldo 
Caiado, que tenta se despontar como 
presidenciável pelo DEM em 2018, 
promete fazer um requerimento, na 
semana que vem, convidando José 
Mujica para prestar esclarecimentos 
sobre o que o amigo Lula lhe desa-
bafou em 2010... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 9 de 
Maio de 2015).

 Lula não apenas sabe de 
tudo - como confidenciou seu "ami-
go" uruguaio José Mujica. Lula sabe 
tudo... Quem tem tanta informação 
como ele consegue ter a blindagem 
mágica que permite que denúncias 
graves até o atinjam, mas jamais pre-
judiquem ou o inviabilizem politica-
mente. Tanto é assim que Luiz Inácio 
Lula da Silva precipitou a campanha 
presidencial de 2018. Já tem um ro-
teiro para percorrer o Brasil, fazendo 
sua campanha pessoal. Desistiu e se 
descolou da Dilma - acusada de não 
lhe dar ouvidos e contrariar seus va-
liosos "conselhos". Dilma já era! Lula, 
não! Pelo menos ainda, não... Quem 
é o candidato capaz de se contrapor 
a Lula em 2018? Tudo bem que essa 
eleição presidencial ainda está mui-
to longe de acontecer. No entanto, 
é fato objetivo e lamentavelmente 
notório que ninguém desponta como 
favorito ou alternativo na previsível 
disputa contra o companheiro $tali-
nácio. O nome oposicionista surgirá... 
O problema é se terá densidade para 
derrotar Lula - que já está em campa-
nha descarada e leva uma vantagem 
cínica perante o eleitorado idiotizado. 
Como Dilma se mostra um desastre 
completo, na interpretação popular, 
Lula sai vencedor na simplória com-
paração entre o caótico agora e o 
passado dele - muito bem construído 
imageticamente por uma caríssima 
e impecável campanha de marketa-
gem. Uma coisa é a torcida contra, e 
outra é a análise crua da realidade. 
Lula nunca esteve tão desgastado 
como agora. No entanto, embora 
mais velho e aparentemente menos 
saudável - fragilidades que a malha-
ção de ferro na academia tentam es-
conder -, Lula ainda é uma figuraça 
acima do execrado PT - do qual é e 
sempre foi o chefão. O maior erro 
de avaliação que se pode cometer 
agora é cogitar que o PT tenha che-
gado ao fim. Não chegou. Transfor-
mado em "Partido da Traição", o PT 
tem todos os recursos econômicos 
disponíveis para se reinventar. Fica 
a dúvida se será rápido ou demora-
do o processo de reversão da atual 
desmoralização. No Brasil da memó-
ria fraca e do analfabetismo político, 
tanto da massa ignara quanto da 
arrogante zelite de visão meramente 
rentista, é menos complicado fazer 
Lula voltar aos tempos de glória. O 
processo de reconstrução da mítica 
imagem de $talinácio obedece ao 
mesmo modelo de propaganda ado-
tado pelos "nazifascismos" da histó-
ria. O salvador da Pátria foi inventa-
do, e, no consenso da maioria burra, 
foi considerado um governante bem 
avaliado. Por isso, os marketeiros 
petistas têm fé e esperança de que 
conseguem reverter o assustador 
quadro presente de impopularidade. 
A falta de uma oposição consistente 
facilita o trabalho dos ideólogos pe-
tistas. O modelo político brasileiro 
também facilita a estratégia de Lula. 
Neste sistema em vigor, ele continua 
sendo uma estrela de grande magni-
tude. A governança institucionaliza-
da do crime, em conluio e simbiose 
com a gestão do processo político, 
não permite o surgimento de novas 
lideranças saudáveis. Como não há 
previsão de mudança no atual re-
gime partidário e nem na alteração 
radical do processo de escolha do 
representante político, admitindo-se 
candidaturas avulsas de cidadãos-

-eleitores-contribuintes, as oligar-
quias partidárias continuarão parin-
do os mesmos monstros de sempre 
com a ajuda da dedada eletrônica 
em um processo moderníssimo de 
votação que peca por não ter seu 
resultado auditável por recontagem 
física do voto. Nesse cenário de 
mesmice, não ocorrem mudanças 
efetivas na velocidade demandada 
pela sociedade. O máximo que acon-
tece é a troca do famoso seis pelo 
tradicional meia-dúzia. Sai a Dilma, 
impedida, por renúncia ou por venci-
mento do prazo de validade, e entra 
um Lula - ou algo muito parecido. No 
distante cenário de 2018, aquele raio 
de luz que parece surgir no final do 
túnel é um trem que vem em sentido 
contrário para bater de frente com os 
idiotas. Alguma mudança concreta só 
tem chances de ocorrer se houver al-
guma radicalização no processo po-
lítico institucional gerada pelo agra-
vamento da violenta crise econômica 
em que estamos mergulhados até 
acima do pescoço. Não há previsão 
de mudança - sobretudo na forma 
de governar o Brasil. Situação e sua 
suposta oposição não conseguem 
desenhar um projeto claro de Nação. 
O País continua refém do modelo 
rentista, improdutivo, especulativo e 
sempre sujeito a crises cíclicas. O 
modelo em vigor não facilita a produ-
ção e o desenvolvimento. Só alguns 
setores que conseguem subverter a 
visão meramente rentista, como uma 
parte do agronegócio autofinanciado 
pelo reinvestimento de seus lucros 
em cooperativas de crédito, têm 
demonstrado sucesso econômico 
efetivo. Os demais setores, que de-
pendem do usurário crédito bancário 
ou dos favores dos cartórios e cartéis 
comandados pela máquina estatal 
capimunista, alternam sucessos efê-
meros com fracassos retumbantes. 
Enfim, sem previsão de mudança 
efetiva do sistema capimunista que 
controla o Brasil, que nos impõe esta 
"única forma de governar", baseada 
no patrimonialismo e na troca de fa-
vores com a corrupta máquina polí-
tica estatal, um personagem como 
$talinácio tem tudo para voltar a bri-
lhar como no passado recente.  O 
jogo é desigual. Enquanto nós, ingê-
nuos, batemos panela, os políticos e 
os rentistas continuam batendo nos-
sa carteira, e Lula prepara seu car-
dápio para 2018. A ameaça está aí... 
Quem se dispõe ou tem competência 
para enfrentar $talinácio?

Mensalão como paradigma
 Vale a pena dar uma lida no 
trecho do livro "Una Oveja negra ao 
poder", escrito pelos jornalistas uru-
guaios Andrés Danza e Ernesto Tul-
bovitz, no qual o ex-presidente José 
Mujica revela ter ouvido de Lula, em 
2010, a agora polêmica explicação 
cínico-pragmática para tentar expli-
car o esquema de corrupção política 
do Mensalão (aliás, transformado em 
roubo de galinha pelo Petrolão):
  “Lula teve que enfrentar 
um dos maiores escândalos da His-
tória recente do Brasil: o mensalão, 
uma mensalidade paga a alguns par-
lamentares para que aprovassem os 
projetos mais importantes do Poder 
Executivo. Compra de votos, um dos 
mecanismos mais velhos da política. 
Até José Dirceu, um dos principais 
assessores de Lula, acabou sendo 
processado pelo caso. “Lula não é 
um corrupto como Collor de Mello e 
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A merda ainda é pequena no Brasil
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Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
 Se o Pep Guardiola pede 
desculpas e reclama que é uma 
merda ser considerado o melhor 
treinador de futebol do mundo (ele 
hoje dirige o Bayer de Munique, 
mas cansou de ser campeão pelo 
Barcelona), imagina o que não de-
vem estar reclamando os membros 
da cúpula petista, que formam um 
mais incompetentes, ineficientes e 
corruptos desgovernos do mundo. 
Merda de verdade é o doleiro Alber-
to Youssef soltar o verbo na CPI da 
Petrobras, confirmando sua crença-
-denúncia de que todos no Palácio 
do Planalto sabiam de tudo de erra-
do, irregular e ilegal que acontecia 
na maior "estatal" brasileira, e nada 
de realmente grave acontecer em 
função do que foi dito por ele. Mais 
merda ainda é que Youssef negou 
que o próprio "Palácio do Planalto" 
coordenasse o esquema... A im-
prensa faz alarde. Mas a repercus-
são não significa que nada concreto 
aconteça contra a bandidagem po-
lítica. Eis o real tamanho da nossa 
cagada institucional: Será que só 
o juiz Sérgio Moro funciona e con-
dena alguns bandidos, enquanto 
outros peixes grandes permane-
cem impunes, tirando onda com a 
cara de todo mundo? Youssef rei-
terou que o líder do esquema era 
nomeado pelo Palácio do Planalto, 
e garantiu que tudo serviu aos in-
teresses do partido (PT) e auto-
maticamente aos partidos da base 
aliada: "Com certeza, eu não era 
o líder dessa organização crimino-
sa. Isso começou lá atrás, quando 
Paulo Roberto Costa foi posto como 
diretor da Petrobras. Eu fui engre-
nagem. No primeiro momento, o lí-
der era o (ex-deputado morto José) 
Janene. Quem nomeia é o Planal-
to". Agora, merda de verdade é o 
que o empresário Ricardo Pessoa 
- apontado como o coordenador 
do "Clube de Empreiteiras" - pode 
denunciar ao juiz Sérgio Fernando 
Moro. A expectativa é que Pessoa 

seja mais um a aderir ao sistema de 
"colaboração premiada". Se ele fa-
lar realmente tudo que sabe, aí sim, 
com certeza, mais merda estará 
formada... A verdadeira merda, no 
entanto, é que, apesar de tanta ca-
gada, tudo demora demais para ter 
um desfecho contra os criminosos - 
principalmente aqueles que contam 
com a proteção de muito dinheiro 
que roubaram e a poderosa blin-
dagem gerada pela força política. A 
merda ainda é uma pequena mer-
da no Brasil. É por isso que, quem 
pode, já está comprando sua casi-
nha milionária em Miami. Os rentis-
tas tupiniquins já estão imitando os 
colegas venezuelanos, que preferi-
ram correr do pau da ditadura cha-
vista, em vez de encarar o monstro 
de frente. Quando o modelo boliva-
riano se apossar do Brasil - e não 
estamos longe disto -, aí sim as 
"zelites" vão conhecer o tamanho e 
o volume da merda... Até lá, vamos 
aguardar para ver quem vai rir no 
final: o Eduardo Cunha, presidente 
da Câmara dos Deputados, ou seu 
desafeto predileto, o Procurador-
-Geral da República, Rodrigo Ja-
not. Quem sobrar terá a honra de 
apertar a descarga do grande vaso 
sanitário em que Bruzundanga foi 
transformada pela irresponsabilida-
de de uma oligarquia e pela passi-
vidade de um povo historicamente 
idiotizado e escravizado. País em 
que sobram exemplos de impuni-
dade só pode se transformam em 
um cenário permanente para o cri-
me institucionalizado, sendo o pa-
raíso perfeito para grandes gênios 
delinquentes ou para marginais de 
quinta categoria que apavoram, 
assaltam, sequestram e matam as 
"zelites" ou os moradores do andar 
de baixo da escala social... A merda 
ainda é pequena. Vai faltar papel 
higiênico para escrever o que vai 
restar da história... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 11 de 
Maio de 2015.
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Marcha pela Liberdade, rumo a Brasília 
passou por Uberlândia nesta terça-feira (12)

 Em caminhada rumo a 
Capital Federal, o grupo de jovens 
que lideram o Movimento Brasil Li-
vre, que saiu de São Paulo em 24 
de abril, passou por Uberlândia em 
seu trajeto de mais de mil quilôme-
tros até Brasília. O grupo tem obje-
tivo de chegar a Brasília no dia 27 
de maio para apresentar ao Con-
gresso Nacional uma pauta com 
dez reivindicações, entre as quais 
estão medidas contra a corrupção, 
fim da fraude orçamentária e um pe-
dido de impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff. Na quarta-feira 
(13) às 9h30 o grupo participou da 
sessão ordinária na Câmara Mu-
nicipal de Uberlândia, onde o líder 
Kim Kataguiri, fez uso da palavra 
para explicar o intuito do Movimen-
to e os objetivos dos integrantes. 
O requerimento para a participação 
do grupo na sessão da Câmara, foi 
feito pelo vereador Norberto Nunes, 
líder do grupo da oposição "Voz do 
Povo". O deputado federal Odelmo 
Leão apoia a iniciativa. “Todos os 
movimentos populares pacíficos e 
que tenham como objetivo trazer 
melhorias para a nossa sociedade 
são bem-vindos. A juventude de hoje 
está mais consciente e mobilizada 
pelas mudanças que o país precisa”, 
disse.

O Movimento Brasil Livre
Inspirados por grandes movimentos 
populares mundiais, os jovens do 
Movimento Brasil Livre vão percorrer 
1.007 km caminhando em 30 dias 
(conforme roteiro abaixo). O grupo, 
que teve início nas duas grandes 
manifestações populares ocorridas 
em maio e abril nas grandes cidades 
brasileiras, conta com a adesão de 

mais pessoas à caminhada rumo ao 
Brasil Central ao longo do trajeto. O 
intuito é chegar a Brasília com cerca 
de 100 mil pessoas.
 Reivindicações: - 1.    O 
impeachment da presidente Dilma 
Rousseff.  - 2.    Fim da fraude orça-
mentária. - 3.    Redução do número 
de ministérios. - 4.    Instalação da 
CPI do programa Mais Médicos. - 
5.    Instalação da CPI do BNDES. 
- 6.    Ajuste fiscal sem aumento de 
impostos. - 7.    Repúdio ao Foro de 
São Paulo. - 8.    Concessão de asi-
lo político ao venezuelano Leopoldo 
López. - 9.    Fim das verbas de pu-
blicidade estatal. - 10. Aprovação do 
Projeto de Lei 867/2015, que inclui 
entre as diretrizes e bases da edu-
cação nacional o Programa Escola 
Sem Partido.
 ROTEIRO: Dia 24/04 Sa-
ída de São Paulo - 25/04 Jundiaí 
- 26/04              Vinhedo - 27/04 
Valinhos / Campinas - 28/04 Ame-
ricana / Sumaré - 29/04 Limeira - 
30/04 Araras - 01/05 Pirassununga 
- 02/05 Porto Ferreira - 03/05 Santa 
Rita do Passa Quatro - 04/05 Es-
trada - 05/05 Cravinhos / Ribeirão 
Preto - 06/05 Estrada - 07/05 Orlân-
dia - 08/05 São Joaquim da Barra / 
Guará - 09/05 Ituverava / Aramina 
- 10/05Igarapava - 11/05 Uberaba - 
12/05              Uberlândia - 13/05 
Araguari - 14/05 Corumbaíba - 15/05 
Estrada -16/05              Caldas No-
vas - 17/05 Caldas Novas 2 - 18/05 
Hidrolândia - 19/05              Goiânia 
- 20/05Goiânia - 21/05 Teresópolis / 
Anápolis - 22/05              Abadiânia - 
23/05 Alexânia - 24/05 Gama - 25/05 
Samambaia / Guará - 26/05 Guará - 
27/05 Brasília / Congresso Nacional.


