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Audiência em 
Belo Horizonte no MPT  A Empresa Faber Castell  

juntamente com as escolas mu-
nicipais do Prata desenvolveram 
um projeto com o tema arborizar 
para preservar . O objetivo do 
projeto é proporcionar o fortale-
cimento,  desenvolvimento e a 
melhoria de aprendizagem dos 
alunos nas matérias interdisci-
plinares. Todas as cinco escolas 
participantes apresentaram pro-
jetos com croqui e maquete as 
quais foram avaliados por uma 
mesa avaliadora da Faber Cas-

 A secretária de Educa-
ção Liodê Aparecida Lopes Aran-
tes juntamente com o coordena-
dor de projetos William Souza, 
foram intimados a comparecer 
no auditório da PRT3 em Belo 
Horizonte para audiência do Mi-
nistério Publico do Trabalho a 
qual tratou de assuntos como 
Projeto FIA e menor aprendiz. A 
audiência foi Dirigida pela Pro-
curadora Geral Dra. Elaine No-
ronha Nassif, na oportunidade 
a qual elogiou o Município do 
Prata por ser um dos primeiros a 
enviar e dar inicio ao Projeto FIA. 

tell, na qual resultou na premia-
ção de Primeiro lugar á Escola 
Municipal Dr. Severiano Vilela 
Junqueira, que recebeu de pre-
mio uma impressora multifuncio-
nal CANNON 1025IF, e o segun-
do lugar ficou a Escola Municipal 
Junto à Loja Maçônica União e 
Caridade. A secretária de edu-
cação Sra. Liodê Lopes Arantes 
parabeniza as escolas municipais 
que participaram do projeto. Pre-
feitura Municipal do Prata – Ação 
e Trabalho por Você.

Feira Socioambiental 
Faber Castell 2015 

 Segunda – feira (12), to-
das as famílias estão convidadas 
para a grande festa da criança na 

praça XV de Novembro, das 15h30 
ás 18h. Teremos muita diversão e 
entretenimento para criançada. 

Dia das Crianças na Praça

 Resultado final das elei-
ções de escolha dos membros 
do Conselho Tutelar do Prata 
2015: - 1 - CLEUSA MARIA 255 
VOTOS - 2 - JÚLIO CARLOS 
196 VOTOS - 3 - FÁBIO 177 
VOTOS  - 4 - GRACIELLY 161 

Eleição Conselho Tutelar
VOTOS  - 5 - AMANDA  159 
VOTOS  - 6 - NARA 142 VOTOS  
- 7 - CASSIO 125 VOTOS  - 8 
- POLLYANA 099 VOTOS  - 9 
- JOSÉ ROMES 095 VOTOS  - 
10 - NATÁLIA 069. Parabéns a 
todos.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
AO JORNAL DE NEGÓCIOS: - Sen-
sibilizados, agradecemos a homena-
gem prestada ao Faustinho, edição 
desse jornal, escrita pelo Gilberto 
“Jubelino”; amigo, primo irmão. Gil-
berto foi muito feliz ao escrever tal 
matéria. Eu meus filhos fomos afor-
tunados de ter tido o Faustinho em 
nosso convívio. Um marido exem-
plar, um pai e avô maravilhoso, que 
deixou seu exemplo de vida, seu ca-
ráter incontestável como seu maior 
legado. Um ótimo profissional, inte-
ligente, ético, culto. Amigo dos ami-
gos, um filho e irmão que se fez pre-
sente nos momentos necessários. 
Os bons momentos e lembranças 
ficarão eternizados. Obrigada de co-
ração. Sandra Mendes Santos Mello 
e Filhos.
MEU NOME É ANIRCE MARIA 
BRAGA SILVA - O motivo desta pu-
blicação é para participar de uma 
bênção que meu irmão recebeu do 
Espírito Santo do Frei Galvão. Em 
1996 meu irmão sofreu derrame e 
ficou muito mal teve que ir pra Uber-
lândia e ficou 09 dias fora de si, ai 
foi constatado que ele estava com 
uma bolha na cabeça que podia es-
tourar a qualquer momento e seria 
fatal. Todo mês ele tinha que ir ao 
medico e sempre o medico falava 
que ele estava vivo por milagre. No 
dia 07/04/1998 eu estava assistindo 
o fantástico e contava uma história 
de uma menina que recebeu o mila-
gre da cura do Frei Galvão, no outro 
dia eu fiz o meu pedido se meu ir-
mão merece que ele abençoa se a 
cura dele eu contaria a historia dele 
através de um jornal, meu irmão en-
tão recebeu o milagre e hoje está 
vivo não precisa mais todo mês ir ao 
medico só de 6 em 6 meses!   Meu 
irmão chama se Carmo Bento Braga 
está agora com 60 anos
FILME QUEIMADÍSSIMO LÁ FORA 
- Em palestra na Assembleia Geral 
da Sociedade Interamericana de 
Imprensa (SIP), realizada em Char-
leston (EUA) sábado passado (3 de 
outubro), o escritor peruano Mário 
Varas Llosa, Prêmio Nobel de Litera-
tura em 2010, deu uma grande con-
tribuição para a desmoralização de 
Luiz Inácio Lula da Silva: "A corrup-
ção é um problema grave, a maior 
ameaça para a democracia, espe-
cialmente com as novas e recentes 
democracias latino-americanas. O 
Brasil parecia ter decolado, mas o 
que freou de repente e está provo-
cando o retrocesso? A corrupção, 
que está de volta mais forte que nun-
ca, acima do pico de todos os níveis 
já alcançados, vinda de um governo 
que todos no mundo acreditavam 
que era exemplar: Lula implantou um 
governo profundamente corrupto. Dá 
até vertigem os montantes bilionários 
roubados pelos grandes ladrões do 
governo Lula. A história da Petrobras 
é incrível. É uma indicação do que 
pode acontecer se combater a cor-
rupção, que se manifesta na América 
Latina maneira muito perturbadora. 
Já não são os guerrilheiros, utopias 
socialistas, os golpes. São todos la-
drões, como os narcotraficantes. Se-
ria terrível que a democracia conti-
nue a ser esmagada e sufocada pela 
corrupção". Vargas Llosa observou 
que, examinando a história dos fra-
cassos da democracia no continente, 
só se pode concluir que "a perseve-
rança no erro é uma característica da 
América Latina".
QUANTA FOFURA... - Será que o 
novo Chefe da Casa Civil, imposto 
por Lula, conseguirá sair ileso de 
problemas que gerem investigações 

policiais ou ações na Justiça, fugindo 
da tradição de José Dirceu, Antônio 
Palocci, Aloísio Mercadante e Gleisi 
Hoffman? Se conseguir a mesma 
façanha obtida pela Dilma Rousseff 
(ainda não processada por nada), o 
prêmio do Jaques Wagner pode ser 
a vaga de vice na chapa quente do 
chefão $talinácio no ainda distantís-
simo pleito presidencial de 2018.
RECADO DO SARGENTO - Sar-
gento Vidal, da PM-DF, faz um apelo 
em defesa das instituições militares 
que estão sendo constantemente 
achincalhadas por partidos de es-
querda, e também faz uma convoca-
ção aos militares para manifestação 
que terá início dia 15 de novembro 
de 2015, em Brasília.
FUZILEIROS EM AÇÃO - O MST 
deu o maior azar por tentar fechar a 
Rodovia Amaral Peixoto, no Rio de 
Janeiro, sexta-feira passada (02/10) 
pela manhã, bem na hora que o 
Corpo de Fuzileiros Navais iria fazer 
um treinamento em um local cor-
tado pela estrada. Burramente, os 
bandidos do MST tentaram barrar a 
passagem do comboio. Resultado: 
40 minutos de combate, com tiros 
de verdade, e algumas prisões, fi-
cando 35 sem-terra feridos e todos 
os fuzileiros ilesos. Conclusão: o tal 
"exército do Stédile", invocado por 
Lula, não é tão bom de combate as-
sim como a retórica revolucionária 
sugere...   
MANDOU BEM, TUMINHA! – Co-
mentário de Romeu Tuma Junior 
sobre o governo Dilma: O governo 
quer afastar o relator do TCU que 
vota contra, quer afastar o delegado 
que investiga, quer afastar o juiz que 
prende. É a venezualização do Bra-
sil. E nos, vamos continuar assistin-
do a tudo isso de braços cruzados, 
esperando a CPMF para contribuir 
mais com esse escarnio?
GIRO POLICIAL - Comunicamos 
que foi realizada a compra da se-
gunda viatura para a PM de Prata. 
Um Pálio Wekeend zero km, ano 
2015, modelo 2016, completo que 
será entregue pela Venture em 15 
dias. A aquisição se deu por meio de 
parceria da PM com o Posto Pratão 
e com o presidente do CONSEP, Di-
ógenes Pádua Rezende.
PRESA AUTORA DE FURTO TEN-
TADO NA CIDADE DO PRATA -  A 
autora Lidiane Cristina neves, aden-
trou na loja Luck Vieira Modas e ten-
tou furtar duas bermudas, quando 
estava saindo da loja foi abordada 
pelas vendedoras que acionaram a 
policia. No local a policia ao realizar 
uma busca minuciosa na autora, foi 
localizado dentro de suas vestes as 
duas bermudas pertencentes a loja. 
A autora foi presa e conduzida a de-
legacia de policia, juntamente com 
as roupas apreendidas.
POLÍCIA MILITAR LOCALIZA E 
REALIZA PRISÃO DE AUTOR 
DE HOMICÍDIO NO DISTRITO DE 
JARDINESIA - Após serem aciona-
dos via 190 para identificação de um 
cadáver na zona rural de Jardinesia, 
uma equipe da Polícia Militar des-
locou até o local no dia 03 de outu-
bro, as 14h00. Chegando ao local, 
os militares perceberam que havia 
sinais de violência na vítima, o que 
foi confirmado pela perícia criminal, 
a ocorrência de homicídio consuma-
do. Logo após foi montada uma ope-
ração para localização do autor. Ato 
continuo, os militares conseguiram 
realizar a prisão de Roberto Car-
los em Planura/MG. Com base nas 
informações os militares de Prata 
apresentaram o autor na delegacia 
regional de Frutal hoje por volta das 
19h00, local em que foi ratificado o 
flagrante.

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CARTA DE CREDITO/CONSORCIO - Valor R$ 12.510,14. Entrada R$ 
4.055,46 mais 39 parcelas de R$ 378,04. Aquisição: Carro e Moto. Fone: (34) 
9977-9329.
VENDO CARTA DE CREDITO/CONSORCIO - Valor R$ 22.839,15. Entrada R$ 
5.411,99 mais 39 parcelas de R$ 659,63. Fone: (34) 9977-9329.
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro so-
cial, copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. Tratar 9999-8767 
ou 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ: Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JACARANDÁ 
II – Sendo um de esquina com área total de 598m2. Tratar 9136-0096 TIM ou 
9999-8767. 
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 

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

COMPRA E VENDA MOVEIS USADOS
Rua Carlos Camargo 172, Centro.

Tratar: (34) 9979- 9913
Falar com Toquinho

PREGÃO

Reunião de autoridades 
para a criação da APAC

tores de sucesso da reunião foi 
a disponibilização de um terreno 
do município pelo prefeito munici-
pal de Prata onde seria edificada 
a APAC, um avanço importante 
no processo de implantação da 
obra. Nova reunião já está mar-
cada para o próximo dia 07 de 
outubro donde serão buscadas 
novas parcerias que integrem a 
realização do projeto. Há de se 
destacar que foi o Comando do 
54'BPM quem incutiu a iniciati-
va que ora embala os primeiros 
passos desse empreendimento, 
sempre objetivando a integração 
de todos os órgãos públicos na 
busca de soluções que afligem a 
população.

 Sob o comendo da Juíza 
Dra. Danielle, Promotor Philipe, 
Prefeito Dr. Anuar, do Cmt. do 54 
BPM, Ten-Cel. Queiroz, do Dele-
gado de Polícia Civil Dr. Elifas, do 
Presidente da Câmara de Prata, 
Sr. Marcel, do Diretor do Presídio, 
Dr. Luciano Braga, além do Ten. 
Francisco, importante reunião 
aconteceu em Prata objetivando 
a instalação de uma APAC na co-
marca. APAC é a Associação de 
Proteção ao Condenado, regime 
de cumprimento de pena que pri-
vilegia a reinserção do apenado 
no contexto social, subordinando 
sua recuperação com o apoio de 
diversas vertentes, privilegiando 
a não delinquência. Um dos fa-
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Hora da obra democrática 
contra os puxadinhos

1988, repleta de artigos sem regu-
lamentação básica, apenas conso-
lida a insegurança jurídica vigente 
no Brasil. O problema piora quando 
se tem a cúpula do judiciário (STF 
e STJ) formada por indicações me-
ramente políticas - e não profissio-
nais, meritórias, escolhidas a partir 
de candidaturas legítimas, aber-
tamente expostas para uma vota-
ção. Todo regime que transforma 
as instituições em "puxadinhos" do 
poder hegemônico, sem controle 
da sociedade, acaba mergulhando 
tragédia totalitária. Os segmentos 
esclarecidos da sociedade brasi-
leira, exercendo seu legítimo poder 
de pressão, não aceitam mais o 
aparelhamento da máquina estatal 
- sobretudo pela governança do cri-
me institucionalizado. O cidadão-
-eleitor-contribuinte de bem deseja 
Democracia = Segurança do Direi-
to para viver, trabalhar e progredir, 
sob regime de ordem e segurança 
públicas. A Revolução Brasileira 
em andamento, promovida por 
uma crescente classe média (54% 
da população e crescendo) que 
não aceita mais recuar em suas 
conquistas sociais e econômicas, 
vai viabilizar a profunda transfor-
mação política para a implantação 
da Democracia. O fenômeno só 
pode ser impedido ou revertido 
por um golpe reacionário, extre-
mista, de quem prefere o status 
quo (a canalha situação vigente). 
Quem promoveu os "puxadinhos", 
aparelhando a criminosa máquina 
estatal, será obrigado, muito em 
breve, a acertar as contas com a 
História. Meros discursos menti-
rosos, demagógicos e populistas, 
não satisfazem mais as pessoas 
de bem e do bem que desejam 
evoluir socialmente. É por isso que 
o sindicalismo de resultados de 
Lula está com os dias contados. A 
ele e seus comparsas políticos só 
resta gritar e bater no peito: "Vitória 
na Guerra" - como na ficção nove-
leira da "Regra do Jogo". Petistas, 
peemedebistas, tucanos e outros 
bichos menos votados são frutos 
apodrecidos da caduca "nova re-
pública" - implantada pelo golpe 
militar de 1985 (no qual o General 
Leônidas entronizou José Sarney, 
de forma ilegítima, na Presidência, 
com a morte do Presidente Tancre-
do Neves). Tal regime e a Cons-
tituição de 88 não servem mais 
ao Brasil. Não adianta quererem 
inventar, agora, uma "novíssima 
república", tirando a Dilma, para 
colocar Michel Temer no lugar, en-
quanto Lula e sua turma, na oposi-
ção, planejam a volta em 2018. O 
golpe baixo está manjado. Mudar é 
inevitável. Chega de "puxadinhos". 
O jogo é jogado... A regra já está 
sendo redesenhada pelos brasi-
leiros honestos que não aceitam 
mais ser vítimas do Governo do 
Crime Organizado. Reformas nos 
"puxadinhos" nada resolvem. São 
necessárias mudanças estruturais 
no Brasil. As pré-condições históri-
cas para que aconteçam estão aí. 
Vamos mudar! Porque a segurança 
da obra democrática está acima de 
tudo!    (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 4 de Outubro 
de 2015.

 "Malando é Malandro. 
Mané é Mané"! O primeiro teorema 
do imortal tenor do samba Bezerra 
da Silva precisa ser invocado para 
retratar o mal que o Presidentro 
Luiz Inácio Lula da Silva causa ao 
Brasil e às instituições que deve-
riam operar no regime democrá-
tico, marcado pela Segurança do 
Direito, através do pleno exercício 
da razão pública. O comportamen-
to de Lula tem prejudicado não só 
as instituições políticas, mas, prin-
cipalmente, o judiciário - que en-
frenta uma perigosa onda de des-
moralização gerada pelo regime 
nazicomunopetralha. Todo mundo 
sabe que o Judiciário é um dos três 
poderes do Estado que precisa 
operar no equilíbrio. O ideal é que, 
embora não seja necessariamente 
sinônimo de Justiça, o judiciário 
deva praticá-la de maneira repu-
blicana, e não imperial, autoritária, 
com rigor seletivo que pune os fra-
cos e poupa os "poderosos". Em 
hipótese alguma, Judiciário pode 
ou deve operar como uma espécie 
de "puxadinho" dos demais pode-
res políticos - o Executivo e o Le-
gislativo. Sempre que o Judiciário 
funciona de forma justa e perfeita, 
o cidadão ganha segurança e de-
fesa efetiva contra abusos de toda 
espécie, sobretudo os cometidos 
pela máquina estatal. Infelizmen-
te, no Brasil culturalmente formado 
em bases patrimonialistas, autori-
tárias e rentistas, o judiciário tem 
falhado em sua missão básica. Fe-
lizmente, tal problema é percebido 
pela sociedade que pressiona por 
mudanças, contando com o apoio 
de muitos profissionais do próprio 
judiciário. Foi de extrema gravida-
de institucional, porém benéfico 
do ponto de vista da cidadania, o 
que ocorreu no plenário Tribunal 
de Justiça de Alagoas. O Presiden-
te do Supremo Tribunal Federal e 
do Conselho Nacional de Justiça, 
Ricardo Lewandowski, foi pressio-
nado pelo protesto silencioso de 
manifestantes, apenas portando 
o famoso "Pixuleco" (boneco do 
presidiário 13-171 que tira Lula do 
sério). Lewandowski recebeu a co-
menda Moura Castro (maior hon-
raria do TF alagoano), porém teve 
de ouvir a desagradável palavra 
de ordem: "Olê, olê, STF é puxadi-
nho do PT". Pior que a versão é o 
fato concreto. O protesto alagoano 
foi mais um fenômeno a chamar 
a atenção para a gravíssima crise 
institucional brasileira - que tem ori-
gem estrutural e não é apenas uma 
ocorrência conjuntural, como a Dil-
ma Rousseff sem-noção cometeu a 
bobagem de proclamar no discurso 
de sua reforma ministerial de men-
tirinha, quando se entregou como 
refém política às vontades do seu 
criador Lula e de seus inimigos ínti-
mos do PMDB (que desejam tomar 
o lugar dela, em breve). O modelo 
Capimunista tupiniquim esgotou-
-se. O Brasil tem de ser reinventa-
do estruturalmente. É urgente um 
pacto para se conceber, discutir e 
outorgar uma Constituição enxuta 
que tenha uma cláusula fundamen-
tal, definindo, claramente, qual é a 
punição para quem não obedecê-
-la. A redundante Constituição de 

Deputados ausentes do PT 
e do PMDB garantiriam 

votação de vetos
assegurar o quórum e garantir a 
votação dos vetos presidenciais. 
Outros partidos governistas de 
tamanho médio, como PP, PSD, 
PR e PTB também contribuíram 
para o esvaziamento da sessão. 
Juntos, registraram a ausência 
de 87 deputados. Os próprios lí-
deres das bancadas não estive-
ram presentes: Eduardo da Fon-
te (PP), Rogério Rosso (PSD), 
Mauricio Quintela (PR) e Jovair 
Arantes (PTB). O movimento foi 
formado para mostrar à presiden-
te Dilma que ela errou ao priori-
zar Picciani como interlocutor do 
governo na reforma ministerial. 
Não surtiu efeito a articulação do 
Palácio do Planalto, que após a 
derrota de terça, ligou para vá-
rios líderes governistas para pe-
dir atuação juntos às bases para 
assegurar o quórum. Enquanto 
palacianos e líderes do governo 
no Congresso tentavam atuar 
em favor da sessão de vetos, o 
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), articulava 
com aliados da oposição o esva-
ziamento da oposição, o que deu 
resultado. Do PSDB, nenhum 
deputado registrou presença. O 
DEM, que tem uma bancada de 
21 parlamentares, só teve quatro 
presenças confirmadas no painel. 
Desse lado, a pressão é pela vo-
tação, no Senado, da PEC (Pro-
posta de Emenda à Constituição) 
que retoma o financiamento pri-
vado de campanha, proibida pelo 
STF em meados de setembro. 
(Fonte: Site UOL)

 A presença de todos os 
deputados do PT e do PMDB que 
faltaram à sessão do Congresso 
Nacional desta quarta-feira (7) 
garantiria ao governo o quórum 
necessário para iniciar a votação 
dos vetos da presidente Dilma 
Rousseff a projetos da chamada 
pauta-bomba. Pelo segundo dia 
consecutivo, a base governista 
da Câmara contribuiu para esva-
ziar a sessão - era necessária a 
presença de 257 deputados, mas 
apenas 223 registraram presen-
ça, faltando 34 deputados para 
ser possível começar a deliberar. 
Do lado do Senado, cujo ambien-
te é mais amigável ao Palácio 
do Planalto, 68 senadores com-
pareceram. Do partido da presi-
dente Dilma Rousseff, o PT, só 
faltaram sete parlamentares. As 
ausências são justificadas por 
correligionários com compromis-
sos nos estados ou doenças. Já 
o PMDB, maior partido da base 
aliada, mesmo após ser contem-
plado com sete ministérios na 
reforma ministerial, continuou 
com ampla ausência. A banca-
da - sem considerar o presiden-
te Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
que não é obrigado a votar– tem 
65 deputados, mas só 37 regis-
traram presença na sessão de 
hoje, dois a mais de na terça. O 
líder da sigla na Casa, Leonardo 
Picciani (RJ), que ontem alegou 
problemas de "logística" e "des-
locamentos" para as ausências 
na sessão de ontem, disse hoje 
que o partido fez sua parte para 

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Brasil quer dobrar exportação 
de leite em três anos

já era baixa, se torna ainda mais 
baixa”. Ele também vê o Brasil 
se isolando cada vez mais da ca-
deia global de valor. “Nos exclu-
ímos de tudo isso. Os 12 países 
envolvidos no novo tratado vão 
trocar mercadorias sem taxação 
de impostos e o produto brasilei-
ro ficará ainda mais caro nessas 
regiões, diz Castro. O presidente 
da AEB lembra que, mesmo com 
o câmbio favorável, as exporta-
ções brasileiras não reagem. A 
previsão é de que o País tenha 
superávit de US$ 13 bilhões a 
US$ 14 bilhões na balança co-
mercial, “mas será um superávit 
negativo, já que virá da queda 
das importações, e não do au-
mento das exportações”. Para 
a economista Mônica de Bolle, 
pesquisadora do Instituto Peter-
son de Economia Internacional, 
com sede em Washington, o tra-
tado representa uma mudança 
completa no tabuleiro das nego-
ciações comerciais e dá um sen-
tido de urgência às discussões 
do setor privado brasileiro sobre 
a necessidade de maior integra-
ção do País à economia global. 
“A nova realidade mundial são os 
mega-acordos comerciais. Ficar 
de fora não é a solução, porque 
todos os países estão caminhan-
do nessa direção”, disse. Nos úl-
timos anos, a política comercial 

 O Brasil se isola ainda 
mais na cadeia global de comér-
cio e seus produtos devem ficar 
ainda menos competitivos diante 
da Parceria Transpacífico (TPP, 
na sigla em inglês), avaliam 
analistas. De imediato, o acordo 
deve gerar desvios do comér-
cio brasileiro principalmente no 
segmento de manufaturados, 
mas também do agronegócio. 
No ano passado, o Brasil ex-
portou US$ 54 bilhões para os 
12 países envolvidos na TPP e 
importou US$ 60 bilhões. Só em 
manufaturados foram US$ 31 bi-
lhões exportados - o equivalente 
a 35% do total de vendas exter-
nas do País - e importou US$ 
47 bilhões. “Mesmo antes de o 
acordo ser ratificado já haverá 
desvios, porque as empresas 
vão começar a incorporar o acer-
to em suas negociações”, diz o 
gerente executivo de Comércio 
Exterior da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Diego Bo-
nomo. Ele ressalta também que, 
daqui em diante, qualquer nego-
ciação feita por Estados Unidos 
e Japão terá como referência 
as regras da TPP, das quais o 
Brasil não teve participação. 
Para o presidente da Associação 
de Comércio Exterior do Brasil 
(AEB), José Augusto de Castro, 
“a competitividade do Brasil, que 

Acordo do Pacífico deve 
isolar ainda mais o Brasil

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

do Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getúlio Vargas 
(Ibre/FGV). Na avaliação dela, o 
País precisa definir uma agenda 
de comércio exterior, sobretudo 
num momento em que as econo-
mias se movimentam em busca 
de novos acordos. Além da TPP, 
os Estados Unidos, por exem-
plo, negociam um acordo com a 
União Europeia. (Fonte: Site Es-
tadão)

brasileira acabou isolada porque 
o País concentrou a sua estraté-
gia de negociação com países 
da América do Sul e da África 
e apostou no destravamento da 
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC). “A TPP também é um 
acordo na parte de regulação, 
de propriedade intelectual, por 
exemplo. Nesse debate, o Brasil 
fica um pouco para trás”, afirma 
Lia Valls Pereira, pesquisadora 

Rio Grande do Sul, responsáveis 
por 72,6% de todo o leite nacio-
nal. Espera-se que o programa 
impulsione as exportações dos 
derivados como leite em pó, 
manteiga e queijo, de US$ 345 
milhões em 2014 para US$ 825 
milhões em 2018. "A gente preci-
sa parar de pensar que só pode 
exportar um, dois ou três produ-
tos (soja, carne e milho). Nós te-
mos condições de exportar muito 
mais", considerou a ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu. (Fonte: 
Portal Brasil)

 O Ministério da Agricul-
tura lançou o Programa Leite 
Saudável, com o objetivo de be-
neficiar até 80 mil produtores. A 
proposta é auxiliar na ampliação 
da quantidade e da qualidade 
do leite produzido. O objetivo é 
atingir o mesmo volume diário 
por animal obtido em países lí-
deres mundiais como Argentina 
(16 litros por vaca) e Nova Ze-
lândia (11 litros). Para isso, se-
rão investidos R$ 387 milhões 
em 466 cidades de Goiás, Minas 
Gerais, Paraná, Santa Catarina e 
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

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

fossem prorrogados. Os contratos 
obtidos pelo Estado datam de 11 
e 19 de novembro de 2009. No dia 
20 daquele mês, o ex-presidente 
Lula assinou a MP 471, esticando 
de 2011 até 2015 a política de des-
contos no IPI de carros produzidos 
nas três regiões (Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste). À época, a Ford 
tinha uma fábrica na Bahia e CAOA 
e Mitsubishi fábricas em Goiás. 
A norma corresponde ao que era 
pleiteado nos documentos. Em 
março do ano seguinte, o Congres-
so aprovou o texto, convertendo-o 
na Lei 12.218/2010. Suspeitas de 
corrupção para viabilizar a medida 
provisória surgiram em e-mails tro-
cados por envolvidos no caso. Uma 
das mensagens, de 15 de outubro 
de 2010, diz que houve “acordo 
para aprovação da MP 471” e que 
Mauro Marcondes pactuou a en-
trega de R$ 4 milhões a “pessoas 
do governo, PT”, mas faltou com o 
compromisso. Além disso, o texto 
sugere a participação de “deputa-
dos e senadores” nas negociações. 
Não há, no entanto, menção a no-
mes dos agentes públicos suposta-
mente envolvidos. O e-mail diz que 
a negociação costurada por repre-
sentantes das empresas de lobby 
viabilizou a MP 471. O remetente 
- que se identifica como “Raimundo 
Lima”, mas cujo verdadeiro nome 
é mantido sob sigilo - pede que o 
sócio fundador da MMC no Brasil, 
Eduardo Sousa Ramos, interceda 
junto à CAOA para que ela reto-
me pagamentos. Diferentemente 
da representante da Mitsubishi no 
Brasil, a CAOA teria participado do 
acerto, mas recuado na hora de 
fazer pagamentos. Um dos lobis-
tas não teria repassado dinheiro 
a outros envolvidos. “Este (Mauro 
Marcondes Machado) vem des-
viando recursos, os quais não vêm 
chegando às pessoas devidas (...) 
Comunico ao senhor do acordo 
fechado para a aprovação da MP 
471, valor este do seu conheci-
mento. (...) o Sr. Mauro Marcondes 
alega ter entregado a pessoas do 

Documentos apontam que 
MP editada na gestão Lula 
foi “comprada” por lobby

 Documentos obtidos pelo 
Estado indicam que uma medi-
da provisória editada em 2009 
pelo governo do então presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva teria sido 
“comprada” por meio de lobby e 
de corrupção para favorecer mon-
tadoras de veículos. Empresas do 
setor negociaram pagamentos de 
até R$ 36 milhões a lobistas para 
conseguir do Executivo um “ato 
normativo” que prorrogasse incen-
tivos fiscais de R$ 1,3 bilhão por 
ano. Mensagens trocadas entre os 
envolvidos mencionam a oferta de 
propina a agentes públicos para 
viabilizar o texto, em vigor até o 
fim deste ano. Uma das montado-
ras envolvidas no caso foi alvo de 
operação da Polícia Federal nesta 
quinta-feira. Para ser publicada, a 
MP passou pelo crivo da presidente 
Dilma Rousseff, então ministra da 
Casa Civil. Anotações de um dos 
envolvidos no esquema descrevem 
também uma reunião com o então 
ministro Gilberto Carvalho para tra-
tar da norma, quatro dias antes de 
o texto ser editado. Um dos escri-
tórios que atuaram para viabilizar 
a medida fez repasses de R$ 2,4 
milhões a um filho do ex-presidente 
Lula, o empresário Luís Cláudio 
Lula da Silva, em 2011, ano em 
que a MP entrou em vigor. O roteiro 
para influenciar as políticas de de-
soneração do governo e emplacar 
a MP é descrito em contratos de lo-
bby pactuados antes da edição da 
norma. Conforme os documentos, 
a MMC Automotores, subsidiária 
da Mitsubishi no Brasil, e o Gru-
po CAOA (fabricante de veículos 
Hyundai e revendedora das marcas 
Ford, Hyundai e Subaru) pagariam 
honorários a um “consórcio” forma-
do pelos escritórios SGR Consulto-
ria Empresarial, do advogado José 
Ricardo da Silva, e Marcondes & 
Mautoni Empreendimentos, do em-
presário Mauro Marcondes Macha-
do, para obter a extensão das be-
nesses fiscais por ao menos cinco 
anos. Os incentivos expirariam em 
31 de dezembro de 2010, caso não 

Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 9999-8767 CTBC ou 9136-0096.

ALUGO 
ExCELENTE CASA

do externo. O consumo doméstico 
está lento e a melhora das expor-
tações em setembro deu mais âni-
mo ao boi gordo e garantiu preços 
firmes ao longo das últimas sema-
nas. Os estoques reduzidos das 
indústrias também colaboram para 
este quadro. As escalas dos frigorí-
ficos vêm atendendo às demandas 
interna e externa, o que diminui a 
pressão de compra das indústrias. 
Os negócios ocorrem aos poucos. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Boi gordo: escalas das 
indústrias têm sido suficientes

 O cenário é de preços 
firmes para a arroba de bovinos 
terminados. A oferta permanece 
restrita e o volume de animais de 
confinamento não tem aparecido 
com intensidade a ponto de pres-
sionar para baixo o mercado. As 
quedas de preços que têm ocorrido 
são pontuais, ocasionadas pelas 
vendas ruins de carne bovina, es-
pecialmente em estados onde há 
concentração maior de frigoríficos 
que não trabalham com o merca-

de consultoria confirmam ter atua-
do para emplacar a MP 471, mas 
negam que o trabalho envolvesse 
lobby ou pagamento de propina. 
Ambos são investigados por atuar 
para as montadoras no esquema 
de corrupção no Carf. A MMC e a 
CAOA informam ter contratado a 
Marcondes & Mautoni, mas negam 
que o objetivo fosse a “compra” da 
Medida Provisória. Dono da SGR, 
José Ricardo era parceiro de negó-
cios do lobista Alexandre Paes dos 
Santos, ligado à advogada Erenice 
Guerra, secretária executiva de Dil-
ma na Casa Civil quando a MP foi 
discutida. Marcondes é vice-presi-
dente da ANFAVEA, na qual repre-
senta a MMC e a CAOA. (Fonte: 
Portal MSN Noticias)

atual governo, PT, a quantia de R$ 
4 milhões, o qual (sic) não é verda-
de”, alega. A mensagem, intitulada 
“Eduardo Sousa Ramos (confi-
dencial)” foi enviada às 16h54 por 
“Raimundo” à secretária do exe-
cutivo da MMC, Lilian Pina, que a 
repassou a Marcondes meia hora 
depois. O remetente escreve que, 
se o dinheiro não fluísse, poderia 
expor um dossiê e gravações com 
detalhes das tratativas. “A forma de 
denúncia a ser utilizada serão as 
gravações pelas vezes em que es-
tive com Mauro Marcondes, Carlos 
Alberto e Anuar”, avisa, referindo-
-se os empresários da CAOA. “Dou 
até o dia 21 para que me seja re-
passada a quantia de US$ 1,5 mi-
lhão”, ameaça. Os dois escritórios 
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ticadas pela politicagem no poder, 
que já não tem mais paciência para 
suportar tanta coisa absurda aconte-
cendo no Brasil. A pressão para uma 
renúncia de Dilma vai aumentar. Os 
políticos profissionais só não têm 
certeza de que terão o pleno contro-
le da situação, na hora em que o vá-
cuo de poder se efetivar. Tudo pode 
acontecer... Uma tragédia inespera-
da, não programada, pode ser aque-
la gota que fará o balde de estrume 
transbordar. Tradicionalmente, o tal 
"povo brasileiro" é lento nas reações 
racionais. Mas costuma ser muito 
ligeiro, e imediatista, na hora de rea-
gir emocionalmente. O grande medo 
das "zelites" é que o pavio do barril 
de pólvora seja aceso de repente. 
As oligarquias alimentam a ilusão 
de que conseguirão, de alguma for-
ma, comprar um horizonte seguro. 
O problema é que tal "propriedade" 
fica situada na terra do nunca... Se 
os segmentos esclarecidos não ti-
verem a capacidade urgente de 
se unirem e formularem propostas 
concretas e objetivas, capazes de 
serem compreendidas e adotadas 
pela maioria dos cidadãos-eleitores-
-contribuintes, o Brasil mergulhará 
em um processo desestruturante, 
aprofundamento uma guerra civil 
não declarada já em vigor, que 
pode nos levar à desintegração 
nacional. Este é o risco imediato. 
O que será do Brasil? A resposta 
não é totalmente clara. Mas uma 
coisa é certa: o caos por aqui vai 
desestabilizar o resto do mundo. 

 O Brasil real parece muito 
mais assustador e deprimente que o 
mostrado no noticiário - que resol-
veu misturar a explosão de violência 
com a roubalheira contra a coisa 
pública, amplificando a indignação, 
revolta ou até comodismo em algu-
mas pessoas que preferem acreditar 
que o Brasil continuará sendo o País 
da Impunidade. A desestruturação 
econômica, que tende a se agravar 
em 2016, vai alimentar a conjuntu-
ra de extremismos e radicalismos 
que podem gerar violentas revoltas. 
Um magnicídio (hediondo crime so-
cial) não está descartado. A patéti-
ca paralisia do desgoverno de uma 
Presidenta completamente desmo-
ralizada, sem credibilidade e acua-
da diante dos aliados que a tratam 
como uma inimiga desclassificada. 
Não é fácil imaginar o que passa 
pela cabeça de uma Dilma Rousseff 
fritada em fogo nem tão brando, sob 
risco de tantas ameaças concretas. 
Ela pode ter as contas rejeitadas pe-
las pedaladas. Tem enormes chan-
ces sofrer processo de impeachment 
por vários motivos. Também, pode 
ter sua chapa reeleitoral impugnada. 
E, se bobear, acaba processada nos 
EUA por causa dos escândalos da 
Petrobras nos tempos em que ela 
presidiu o Conselho de Administra-
ção.  O desgoverno acha que tem 
condições de virar o jogo fazendo 
arranjos de gabinete. Só esqueçe de 
combinar uma trégua com a maioria 
da população, prejudicada pela crise 
econômica e pelas sacanagens pra-

O que será do Brasil?

está sendo investigado com rigor e 
julgados adequadamente pela justi-
ça", disse. O ministro Ricardo Lewan-
dowisk foi a Maceió para oficializar 
o projeto "Audiências de Custódia", 
junto com o presidente do Tribunal de 
Justiça, Washington Luiz Damaceno 
e o governador de Alagoas, Renan 
Filho (PMDB). Para marcar a implan-
tação do projeto, um suspeito preso 
por roubo nas últimas 24 horas, parti-
cipou de uma audiência de custódia, 
na presença do juiz Maurício Brêda. A 
ideia do projeto é que presos em fla-
grante em Maceió sejam encaminha-
dos para uma primeira análise sobre 
a necessidade da prisão. "Os presos 
têm o direito de ver seus direitos fun-
damentais garantidos, isso é o prin-
cípio da dignidade humana. O preso 
custa em média R$ 3 mil e com isso 
o estado terá uma economia muito 
grande", diz o ministro. "Entendemos 
que a prisão deve ser apenas para 
presos perigosos. Quem comete in-
fração branda, com menos potencial 
ofensivo, que tem bons anteceden-
tes podem responder ao processo 
em liberdade", reforçou. O ministro 
Lewandowisk afirmou que o sistema 
prisional do país é muito ruim. “Hoje 
nós temos um sistema muito ruim. 
Estamos nos esforçando para rever-
ter esse quadro. Nós temos 600 mil 
presos e, desse total, 40% são pre-
sos provisórios, que passam meses 
e anos presos sem ter encontro com 
o juiz. Muitas vezes a pena dele é 
branda, mas ele já cumpriu uma pena 
muito mais severa”, afirmou.

 Durante visita a Maceió 
para o lançamento do projeto "Audi-
ência de Custódia", nesta sexta-feira 
(2), o presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Ri-
cardo Lewandowski, foi recebido com 
protesto de manifestantes usando 
camisetas com frases de “Fora, Dil-
ma” e com bonecos do ex-presidente 
Lula vestindo roupa de presidiário. 
No momento em que o ministro che-
gou ao Pleno do Tribunal de Justiça 
de Alagoas (TJ-AL), os integrantes 
do Movimento Brasil começaram a 
cantar em protesto: "Olê, olê, STF 
é puxadinho do PT". "Estamos com 
camisas de apoio ao juiz Sérgio 
Mouro que comanda os julgamentos 
da Lava Jato. Não queremos que o 
STF seja o puxadinho do PT", disse 
o coordenador do movimento, José 
Leite, em referência às investiga-
ções sobre os desvios na Petrobras. 
Antes da chegada de Lewandowski, 
policiais militares tentaram negociar 
a saída deles do plenário, em troca 
de uma reunião com o ministro após 
a solenidade, mas os manifestantes 
resistiram. "Eles pediram para a gen-
te sair, mas não saimos. Queremos 
acompanhar. Eles querem impedir 
a gente de se manifestar", afirmou 
Leite. Antes da assinatura do termo 
para o lançamento do projeto, que 
deve garantir a rápida apresentação 
do preso a um juiz nos casos de pri-
são em flagrante, o ministro do STF 
comentou rapidamente as investiga-
ções dos desvios na Petrobras. "Tudo 

Presidente do STF é recebido com 
protesto durante visita a Maceió
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sobrar um lugar para o enterro 
digno. Aos poderosos bandidos de 
plantão, um aviso: Não haverá "vi-
tória na guerra"... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 7 de 
Outubro de 2015).

E, neste caso, tudo fica ainda mais 
imprevisível. Zona de conforto? 
Quem não sair dela rapidinho, 
para mudar a regra errada do jogo, 
tem tudo para cavar uma vaga no 
cemitério mais próximo - isto se 

Grupo exibiu bonecos do ex-presidente 
Lula com roupa de presidiário.

 Aconteceu no dia 01/10 a inauguração do Cantinho Paraiso 
na Loja Arco Iris da cidade de Prata - MG. Um espaço totalmente volta-
do a marca com toda a coleção de verão disponível para o consumidor. 
Não deixe de visitar a Loja Arco Iris para conferir as novidades da Pa-
raiso Moda Bebê!

o cerco contra manifestações. Para o 
evento realizado na manhã desta se-
gunda-feira, foram distribuídos convi-
tes nominais e a imprensa local não 
foi avisada sobre o evento. Quatro 
pessoas ficaram à porta do auditó-
rio onde o evento - que celebra uma 
parceria entre o STF e o Tribunal de 
Justiça. (Fonte: Site Revista Epoca)

 Após o constrangimento so-
frido pelo ministro Ricardo Lewando-
wski em Alagoas na última sexta-feira 
(2), quando foi surpreendido por de-
zenas de manifestantes empunhan-
do miniaturas do boneco "Pixuleco” 
em evento no Tribunal de Justiça em 
Maceió, o cerimonial do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso do Sul fechou 

Tribunal de Justiça do MS 
esconde cerimônia com presença 

do presidente do STF
“Ricardo Lewandowski sofrera constrangimento 

na última sexta, em evento em Maceió.”


