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Reunião da Diretoria do Sindicato Rural de Prata

 Sindicato Rural de Prata é a voz 
e a força do produtor rural, partindo deste 
pressuposto, este tipo de encontro é muito 
importante para abordar e debater assuntos 

relevantes ao meio rural. Um dos assuntos-
discutidos foi as ações em benefícios aos 
nossos Produtores Rurais e o cenário político 
nacional que atinge o agronegócio brasileiro. 

É papel do Sindicato orientar e estar junto 
dos produtores nessas mudanças que esta 
acontecendo enfatiza o Presidente Fabrício 
Franco Vilela.

Sindicato Rural de Prata realiza uma Palestra 
sobre Equoterapia com o palestrante 

Alvanir Vilela Rezende Junior

 Quanto ao conceito de EQUOTE-
RAPIA: “Método terapêutico e educacional 
que utiliza o cavalo dentro de uma aborda-
gem multidisciplinar e interdisciplinar nas 

áreas desaúde, educação e equitaçãobiopsi-
cossocial de pessoas com deficiência se/ou 
necessidades especiais”. Um dos objetivos 
da Diretoria é o interesse pelo bem estar das 

pessoas. Segundo Fabrício é de fundamen-
tal importância é ter conhecimento do animal 
e sua doma. Sabemos que o cavalo é um 
animal dócil e associativo. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
5º ENCONTRO DE DINOSSAUROS 
– Será realizado amanhã, sábado, 
(31), o 5º encontro de Dinossauros, 
que acontecera nos salões do Prata 
Palace Hotel a partir da 12h00min 
horas.
OPOSIÇÃO FIXA DATA PARA 
CUNHA INSTAURAR IMPEACH-
MENT – A oposição fixou o dia 15 de 
novembro como data-limite para que 
o presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, abra o processo de impeach-
ment contra Dilma Rousseff. Se até a 
data isso não acontecer, os partidos 
que defendem a saída da presiden-
te dizem que deixarão de dar apoio 
a Cunha e trabalharão, efetivamente, 
para tirá-lo da presidência da Câma-
ra.
ELEITOR DO RELATOR DO ORÇA-
MENTO APROVA CORTE PROFUN-
DO NO BOLSA FAMÍLIA - Uma dica 
para quem acompanha a insistência 
do relator do Orçamento, Ricardo 
Barros, em cortar R$ 10 bilhões do 
Bolsa Família. O eleitorado do depu-
tado no Paraná praticamente não tem 
relação com o programa social. Pelo 
contrário, vê com bons olhos a tesou-
rada. Há quem o tenha ouvido Barros 
falar: "quanto mais eles (o governo) 
me batem, mais forte eu fico".
MOVIMENTOS PRÓ-IMPEACH-
MENT PRESSIONAM PMDB - Com 
a decisão favorável do parecer técni-
co da Câmara dos Deputados sobre 
o seguimento do pedido de impeach-
ment da presidente Dilma Rousseff, 
a Aliança Nacional dos Movimentos 
Democráticos, que reúne 42 movi-
mentos pelo afastamento de Dilma 
Rousseff, entregará nesta quarta-
-feira, às 10h, no salão verde da Câ-
mara dos Deputados, uma carta “im-
pondo ao PMDB um posicionamento 
pelo afastamento” da presidente. Até 
o início da noite, porém, nenhum de-
putado peemedebista havia aceitado 
o convite para receber o texto. “Esta-
mos no momento-limite do posiciona-
mento do PMDB”, afirma Carla Zam-
belli, porta-voz do coletivo.
"NOVELA BRASILEIRA", DIZ FI-
NANCIAL TIMES SOBRE RELA-
ÇÃO DE DILMA E LULA - O jornal 
britânico Financial Times comparou a 
relação entre a "tecnocrata taciturna" 
Dilma Rousseff e o "populista caris-
mático Luiz Inácio Lula da Silva, nas 
palavras da publicação, a uma novela 
brasileira, em que "amigos e parentes 
frequentemente se apunhalam pelas 
costas". Como noticiou a Folha de 
São Paulo, para ilustrar o afastamen-
to, o jornal cita a recente desavença 
entre Dilma e Lula quando este de-
fendeu a saída do ministro da Fazen-
da, Joaquim Levy, e a presidente foi 
contra. Segundo o jornal, o problema 
para Lula é que o programa de aus-
teridade de Levy “não poderia ter 
vindo em momento pior”. O partido já 
enfrenta imensa impopularidade por 
conta da corrupção na estatal Petro-
bras". A Operação Zelotes, da Polícia 
Federal que realizou busca e apreen-
são na empresa LFT Marketing Es-
portivo, de Luís Cláudio Lula da Silva, 
filho do ex-presidente petista, tam-
bém teria gerado desavenças entre 
Lula e sua sucessora. A terça feira a 
Folha publicou que Lula teria respon-
sabilizado Dilma pela operação e que 
havia se queixado para amigos de 
que a situação "passou dos limites". 
BACON, LINGUIÇA E OUTROS ALI-
MENTOS PROCESSADOS PODEM 

CAUSAR CÂNCER, APONTA OMS 
– É melhor pensar duas vezes antes 
de comer aquele hambúrguer aparen-
temente saboroso, com fatias gene-
rosas de bacon. Segundo relatório da 
Organização Mundial da Saúde divul-
gado nesta segunda-feira (26), lingui-
ça, bacon e outros alimentos proces-
sados podem causar diferentes tipos 
de câncer. A carne vermelha também 
está na lista e foi apontada como uma 
possível causa da doença. A avalia-
ção foi feita pelo IARC (Agência In-
ternacional de Pesquisa do Câncer), 
instituto de pesquisa ligado à OMS, 
que avaliou a carcinogenicidade - po-
tencial de provocar a doença - desses 
alimentos. A carne processada, como 
salsicha, presunto e bacon, foi inse-
rida no Grupo 1 junto com o tabaco 
e outras substâncias; ela pode cau-
sar o tumor principalmente na região 
do intestino. Especialistas também 
classificaram o consumo de carne 
vermelha com “evidência limitada” e 
uma possível causa para desenvolver 
câncer em seres humanos, escalada 
no Grupo 2A. As regiões mais co-
muns do desenvolvimento do câncer 
são no intestino, pâncreas e próstata. 
Segundo os pesquisadores, a cada 
porção de 50 gramas de carne pro-
cessada diariamente consumida, o 
risco de câncer colorretal aumenta 
em 18%. “Para um indivíduo, o risco 
de desenvolver câncer colorretal por 
ingerir carne processada ainda é pe-
queno, mas o risco aumenta de acor-
do com a quantidade consumida”, diz 
o médico Kurt Straif, um dos idealiza-
dores da pesquisa. “Tendo em vista 
o grande número de pessoas que 
consomem este tipo de alimento, o 
impacto global sobre a incidência de 
câncer é de importância para a saúde 
pública”, afirma.
TRAFICO DE DROGAS NA CIDADE 
DO PRATA - Durante realização de 
operação antidrogas, a Policia Mili-
tar recebeu denuncia de que o autor 
Josimar Oliveira Nascimento, havia 
furtado um revolver em uma fazenda 
e trocado por drogas na cidade. Em 
rastreamento a PM conseguiu loca-
lizar o autor Josimar, que a principio 
negou haver furtado o revolver, mas 
apos intensa conversa, confirmou a 
autoria do furto da arma e informou 
que havia vendido para os autores 
Jose Artur Vieira Miranda Junior e 
Cintia da Silva Feitas, por 1000 reais 
sendo 600 em drogas e 400 em di-
nheiro e que havia negociado a arma 
na rua, que só sabia que eles tinham 
um veiculo GOL de cor preta. Apos 
intenso rastreamento foi localizado 
o endereço onde os autores não se 
encontravam, porem apos alguns 
instantes chegaram ao local no vei-
culo Gol. Com autorização deles foi 
iniciada uma busca minuciosa interior 
do imóvel, onde foi localizado dentro 
da caixinha de descarga do banheiro 
02 tabletes de crack totalizando 150 
gramas, uma bucha com crack em pó 
totalizando 10 gramas, 37 pedras de 
crack embaladas prontas para a ven-
da totalizando aproximadamente 40 
gramas, 01 involucro contendo um pó 
de cor branca parecida com cocaína, 
pesando 80 gramas. No restante da 
residência também foram localiza-
dos, 374 reais em notas e moedas 
fracionadas, 10 aparelhos de telefo-
nes celulares, uma balança de preci-
são e diversos materiais usados na 
embalagem de entorpecentes. Antes 
da localização do entorpecente o au-
tor Jose Artur estava acompanhando 
as buscas na maior tranquilidade, ao 

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA LINHA ESCOLAR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -  Tratar 
(34) 99765-4369 ou 99776-9620. Falar com Ulisses.
ALUGO CÔMODO COMERCIAL – Na praça XV de novembro, centro (entre a 
Auto Escola e o Sinésio Despachante): Tratar (34) 3431-2611 ou 99997-9999.
ALUGO CASA – Na Rua Raul soares 2061, com 04 quartos sendo 01 suíte, 
sala, quiosque, garagem p/ 02 carros, portão eletrônico: Tratar (34) 3431-1558. 
Lanchonete do André.
VENDO OU TROCO POR CARRO - Uma VAN GS KIA BESTA 2001/2001, Bom 
Estado de Conservação. Contato: (34) 99972 3371 (CTBC).

sentir que os militares estavam pró-
ximos de encontrar as drogas, saiu 
correndo em desabalada carreira, 
pulando os muros das residências, 
apesar do cerco não foi localizado, 
ficando no local a autora, sua esposa, 
a qual foi presa por trafico. Foi feito 
também a apreensão do veiculo dos 
autores. O autor Josimar e a autora 
foram presos e conduzidos à dele-
gacia, juntamente com os materiais 
apreendidos. A autora Cintia confirma 
que ela e seu esposo compraram a 
arma do autor Josimar, mas recusou 
fornecer sua localização.
OPERAÇÃO ANTIDROGAS NA CI-
DADE DO PRATA - Durante opera-
ção antidrogas, a Policia Militar rece-
beu denuncia, que no bar Raimundus, 
localizado na Av Brasília numero 901, 
Bairro Edna, havia dois indivíduos de 
cor negra, ambos usando bermuda e 
boné e estavam traficando drogas. Ao 
chegar ao local, o autor Jadson Pe-
reira da Silva e o menor infrator V. A. 
S. P, com as mesmas características 

Lixo espacial vai cair na 
Terra no próximo mês

 De acordo com a Na-
ture, cientistas descobriram que 
o lixo espacial, denominado por 
WT1190F, irá cair na Terra no dia 
13 de novembro, no oceano Índi-
co, sendo um dos poucos objetos 
cujo o impacto pode ser previsto 
com detalhe. O WT1190F é uma 
peça perdida de destroços espa-
ciais que orbita para lá da Lua. 
Era, até ao início de outubro, ig-

norada e não identificada, até 
ser observada por um telescópio. 
Gerhard Drolshagen, co-manager 
da agência especial europeia, 
afirma que o evento não é apenas 
uma oportunidade científica, mas 
também um teste ao plano que 
os astrónomos têm desenvolvido 
para quando um objeto espacial 
perigoso aparecer. (Fonte: Site 
UOL)

citada na denuncia, q estavam senta-
dos em uma mesa do lado de fora do 
citado bar, ao perceberem a presença 
da PM tentaram dispensar 08 pedras 
de crack doladas prontas para a ven-
da. Durante as buscas foi localizado 
ainda no bolso do autor Jadson um 
tablete de maconha e dois aparelhos 
telefone celulares e cinquenta reais e 
no bolso do menor foi localizado um 
aparelho de telefone celular e 30 re-
ais em notas fracionadas
PRISÃO EM VIRTUDE DE MANDA-
DO DE PRISÃO ORIUNDO DO ES-
TADO DE GOIÁS POR HOMICÍDIO 
- O autor Daniel Marques Gomes, nas 
22.02.1971, apos o crime tirou outra 
identidade e todos os documentos 
pessoais em Minas Gerais em nome 
de Danilo Gomes dos Santos, porem 
com a mesma data de nascimento, 
nome de pai e mãe. Nesta data, apos 
quase 20 anos ele foi descoberto, 
preso e conduzido à delegacia de 
policia juntamente com todos os seus 
documentos.

Astrónomos preparam-se para observar o 
impacto, que deverá ocorrer no oceano Índico
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RECEITAS DO CHEF ALMIR FELICIO

INGREDIENTES:
500 g de filé de badejo
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Suco de ½ laranja
100 g de alho-poró
50 g de alcaparras
1 tablete de caldo de peixe Sandella

MODO DE FAZER:
Tempere os filés de peixe com sal, pimenta, suco de laranja e 
alho-poró desfiado. Deixe tomar gosto por 1 hora. Coloque em 
um refratário, tampe e leve ao micro-ondas por 8 a 10 minutos 
na potência alta. Retire, acrescente as alcaparras e deixe tam-
pado em tempo de espera por 5 minutos.

Preparo: 5 a 10 minutos
Descanso: 60 minutos
Cozimento: 8 a 10 minutos
Tempo de espera: 5 minutos
Rendimento: 4 porções

Badejo com Alho-poró e Alcaparras

Presidência tem maior número 
de cargos comissionados sem 

vínculo, diz Ipea
meação de todos os quase 23 mil 
cargos comissionados do governo 
federal se dê por conta de nego-
ciações políticas. "As disputas po-
líticas para influir na definição dos 
nomeados não se limitam aos dois 
níveis superiores [os cargos DAS 
variam dos níveis 1 ao 6], mas é 
irreal considerar que se estendam 
ao universo dos 23 mil cargos. O 
presidente da República – as lide-
ranças políticas e partidárias – in-
fluem nos cargos mais importantes 
e não exercem influência sobre a 
imensa maioria das demais posi-
ções", diz o estudo assinado pelo 
pesquisador Felix Garcia Lopez. 
Segundo a nota, a principal razão 
para que o jogo político não seja 
responsável por todas as nomea-
ções é a regulamentação do per-
centual de cargos que devem ser 
preenchido por funcionários de 
carreira. De acordo com o decreto 
5.497, de 2005, 75% dos cargos 
DAS de níveis 1,2 e 3 (os mais bai-
xos e com salários menores), de-
vem ser ocupados por servidores 
de carreira. Já os DAS 4 devem 
ser preenchidos com pelo menos 
50% de funcionários estatutários. 
Essas restrições não se aplicam, 
porém, aos cargos DAS de níveis 
5 e 6, os que têm os salários mais 
altos. "Na política de nomeações 
discricionárias, não há um vale-tu-
do", diz o documento. O documen-
to afirma ainda que não há base 
"empírica" para afirmar que, entre 
1999 e 2014, houve crescimento 
da "patronagem", do "fisiologismo" 
e do "uso de cargos como moeda 
de troca no nível federal", mas res-
salta que uma parte relevante dos 
cargos comissionados "servem à 
necessidade de responder às in-
junções da política partidária". "Os 
arranjos do multipartidarismo e in-
centivos de nosso sistema eleitoral 
impõem forte pressão ao chefe do 
Executivo por criar estruturas pa-
ralelas de modo a contemplar gru-
pos político partidários desalojados 
das estruturas de poder", diz o es-
tudo. O documento afirma que o 
crescimento no número de cargos 
comissionados na administração 
federal "segue tendência similar ao 

 A Presidência da Repúbli-
ca é o órgão federal com o maior 
número de funcionários comissio-
nados sem vínculo com o serviço 
público. A constatação é feita por 
uma nota técnica divulgada nesta 
quarta-feira (28) pelo Ipea (Instituto 
de Pesquisas Econômica Aplica-
da). Em dezembro de 2014 (mês 
de referência do estudo), a Presi-
dência empregava 804 pessoas 
de fora do funcionalismo. Naquele 
mês, o governo tinha, segundo o 
documento, 23.230 cargos de DAS 
(Direção e Assessoramento Supe-
rior). Desse total, 6.638 (28%) não 
eram funcionários públicos de car-
reira. O número de cargos DAS (si-
gla para Direção e Assessoramen-
to Superior) e a forma como eles 
são distribuídos dentro da adminis-
tração federal são alvos de críticas 
de partidos de oposição à presi-
dente Dilma Rousseff (PT). Líderes 
da oposição afirmam que o número 
(hoje em 22,5 mil, segundo dados 
do Ministério do Planejamento) é 
muito alto e que eles seriam dis-
tribuídos sem critério técnico para 
acomodar "apadrinhados" da base 
política do governo. As gratifica-
ções pelos cargos variam de R$ 
2.227,85 (DAS de nível 1) a R$ 
13.974,20 (DAS de nível 6). No 
início do mês, o governo anunciou 
que iria cortar pelo menos 3 mil 
cargos comissionados dentro da 
reforma administrativa comandada 
pela equipe econômica. Porém, o 
corte já foi adiado. De acordo com 
o estudo, porém, a maioria dos no-
meados para cargos comissiona-
dos na administração federal (entre 
70% e 72%) é composta por ser-
vidores de carreira. Ainda segun-
do o documento, depois da Presi-
dência da República, o órgão que 
mais tem cargos DAS ocupados 
por funcionários sem vínculo com 
o serviço público é o Ministério da 
Justiça, com 731. Em seguida vem 
o Ministério da Defesa, com 481. 
O ministério com o menor número 
de cargos DAS ocupados por pes-
soal de fora do serviço público é o 
das Relações Exteriores, com ape-
nas 38. O estudo do Ipea defende 
que é "irreal" considerar que a no-

vidas não foram respondidas. O 
estudo liberado nesta quarta-feira 
(28) também traz dados sobre a 
quantidade de ocupantes de car-
gos comissionados com filiação 
partidária. Os dados haviam sido 
adiantados pelo blog do jornalista 
Fernando Rodrigues, no UOL,  no 
início do mês. Os pesquisadores 
do IPEA utilizaram informações 
do TSE (Tribunal Superior Eleito-
ral) e constataram que 13% dos 
23 mil cargos comissionados de 
dezembro de 2014 eram filiados a 
partidos políticos. Desse total, 45% 
eram do PT. (Fonte: Site UOL)

crescimento do total de servidores 
ativos permanentes". Um gráfi-
co do documento mostra que, em 
1999, havia 16.644 cargos comis-
sionados, enquanto em 2014, esse 
número saltou para 23.256, um 
crescimento de 71%. O estudo, po-
rém, não informa a quantidade de 
servidores ativos permanentes na 
administração federal entre 1999 e 
2014 para que os dados pudessem 
ser comparados. A reportagem do 
UOL falou por telefone com a as-
sessoria de imprensa do IPEA para 
esclarecer as dúvidas, mas até o 
fechamento desta matéria, as dú-
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Cientistas encontram álcool 
etílico e açúcar em cometa

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

Cometa Lovejoy é um dos mais 
brilhantes e ativos cometas desde 
o Hale-Bopp, em 1997. Ele teve a 
sua maior aproximação com o Sol 
no dia 30 de janeiro, quando libe-
rou água a taxas de 20 toneladas 
por segundo. Os pesquisadores 
observaram a atmosfera do cometa 
nesse período, com auxílio de um 
radiotelescópio de 30 metros de di-
âmetro, instalado em Pico Veleta, 
na Espanha. Pela energização das 
moléculas na atmosfera do cometa 
provocada pelos raios solares, elas 
brilham em frequências específicas 
de micro-ondas. Cada molécula bri-
lha em uma frequência específica, 
como uma assinatura, que permi-
te aos cientistas identificarem sua 
composição por espectrômetros no 
telescópio. A descoberta reforça a 
teoria da panspermia. Alguns cien-
tistas especulam que um antigo im-
pacto de asteroide com a Terra teria 
trazido uma carga de moléculas or-
gânicas, algo como um “fermento” 
para a origem da vida. - Definitiva-
mente, os resultados promovem a 
ideia de que cometas carregam ele-
mentos químicos muito complexos 
— disse Stefanie Milam, do Centro 
Espacial Goddard, da Nasa, e co-
autora do estudo. - Durante o In-
tenso Bombardeio Tardio, cerca de 
3,8 bilhões de anos atrás, quando 

Um estudo sobre a composição 
química do cometa Lovejoy forne-
ceu aos cientistas informações que 
reforçam a teoria da panspermia, 
de que a vida teria surgido na Terra 
graças ao impacto de asteroides. 
Por meio da análise espectral da 
atmosfera do corpo celeste, os pes-
quisadores descobriram 21 diferen-
tes moléculas orgânicas, incluindo 
grande quantidade de álcool etílico 
(o mesmo encontrado em bebidas) 
e glicolaldeído, um tipo de açúcar. - 
Nós descobrimos que o cometa Lo-
vejoy estava liberando a quantidade 
equivalente de álcool em ao menos 
500 garrafas de vinho por segundo 
durante o pico de atividade - disse 
Nicolas Biver, do Observatório de 
Paris, na França, e líder do estudo 
publicado na sexta-feira na revista 
“Science Advances”. Cometas são 
corpos congelados remanescentes 
da formação do Sistema Solar. Eles 
interessam aos cientistas por serem 
relativamente primitivos e podem 
carregar pistas sobre como o nosso 
sistema foi formado. A maior parte 
orbita zonas frígidas, distantes do 
Sol, mas ocasionalmente, distúr-
bios gravitacionais os enviam para 
órbitas mais próximas, onde eles 
liberam gases por causa do aque-
cimento, e permitem aos cientistas 
determinarem sua composição. 

Descoberta reforça teoria de que vida foi trazida à 
Terra a bordo de asteroide

CNA e FAO: parceria pela segurança alimentar
com o trabalho da FAO, pois somos 
produtores de alimentos”, enfatizou 
Martins. No encontro, o presidente 
da CNA relatou alguns projetos de-
senvolvidos pela CNA e Senar con-
vergentes com os objetivos da FAO, 
baseados em pilares como a produ-
ção sustentável, proteção do meio 
ambiente, inserção social, aumento 
da produção e produtividade e se-
gurança alimentar. “O Senar tem 
larga experiência e uma ótima me-
todologia. Podemos sim criar essa 
sinergia”, afirmou Bojanic. (Fonte: 
CNA)

 O presidente da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), João Martins, propôs 
ao representante da Organização 
das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) no Brasil, Alan 
Bojanic, uma parceria entre as duas 
instituições para ajudar a erradicar 
a fome e a pobreza, especialmente 
no campo. Em encontro na semana 
passada na CNA, em Brasília, eles 
discutiram o papel do setor agrope-
cuário para superar estes desafios, 
diante do crescimento da popula-
ção mundial. “A CNA tem tudo a ver 

Boi/CEPEA: Com oferta restrita, 
alta no mês chega a quase 2,5%

desfavorável relação de troca com 
o boi gordo. Estimativas, inclusive, 
apontam redução no número de 
animais confinados neste ano e, 
segundo pesquisas do Cepea, os 
altos preços do boi magro teriam 
sido o principal fator limitante para 
confinadores. Segundo cálculos do 
Cepea, a margem bruta de pecua-
ristas de engorda caiu fortemente 
em relação a 2014, quando se des-
conta da receita apenas o valor da 
reposição , sem considerar os cus-
tos totais. (Fonte: Cepea/Esalq)

 Ainda prevalece a ofer-
ta restrita e preços firmes de ani-
mais para abate e de reposição 
no mercado pecuário nacional. 
No acumulado parcial deste mês, 
o Indicador do boi gordo ESALQ/
BM&FBovespa subiu 2,43%, fe-
chando a R$ 148,17 na última quar-
ta-feira, 21 de outubro. Além de 
enfrentarem um período de oferta 
limitada, pecuaristas de recria e en-
gorda ainda se mostram cautelosos 
para novas aquisições de bezerros 
e bois magros, considerando-se a 

encontrando moléculas com múlti-
plos átomos de carbono. Agora, nós 
podemos ver como açúcares estão 
se formando, assim como orgâni-
cos mais complexos como aminoá-
cidos, os “tijolinhos” das proteínas, 
ou nucleotídeos, os “tijolinhos” do 
DNA. (Fonte: Site Jornal o Globo)

muitos cometas e asteroides esta-
vam atingindo a Terra e surgiam os 
nossos primeiros oceanos, a vida 
não começou apenas como simples 
moléculas como água, monóxido de 
carbono e nitrogênio. Além disso, a 
vida tinha algo muito mais sofistica-
do a nível molecular. Nós estamos 
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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

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

Cunha, enrolado com o escândalo 
das contas milionárias na Suíça. 
É Lula quem manobra para tou-
rear na unha o infiel e inconfiável 
PMDB - o partido mais governista 
do universo. A jogada de Lula foi 
tão perfeita que nem a "oposi-
ção" (de mentirinha) ataca mais o 
Cunha. Assim, ele e Dilma têm as 
agonias prolongadas. Até quando, 
ninguém sabe... Lula avalia que 
conchavos podem salvá-lo, como 
sempre ocorreu. A blindagem 
pessoal dele continua a mesma. 
Ninguém o confronta abertamente 
com denúncias contundentes de 
corrupção. Apenas suspeitas (que 
o Instituto Lula logo classifica de 
levianas) são jogadas na mídia. 
A novidade do cerco a Lula é que 
os inimigos resolveram fragilizá-lo 
pelo lado mais fraco: seus filhos 
e amigos mais próximos. Aos ata-
ques, Lula reage emocionalmen-
te. Quando perde a razão, abre a 
guarda... Lula continua cumprindo 
sua temerária agenda de candida-
to (muito antecipado) à sucessão 
presidencial de 2018. Suas ações 
têm feições politicamente suicidas. 
Só idiotas aceitam Lula fingindo 
ser "oposição", em um perigoso 
jogo de morde e assopra contra 
as equivocadas decisões toma-
das por Dilma. Agindo de modo a 
tentar preservar apenas a própria 
imagem (arranhadíssima aqui no 
Brasil e no exterior), Lula agra-
va a fragilidade de Dilma - abrin-
do caminho para que ela acabe 
"saída" do poder, antes do tempo 
normalmente previsto. $talinácio é 
um mito em decadência. O modelo 
populista do sindicalista de resul-
tados se esgotou. Não interessa 
mais aos seus financiadores da 
Oligarquia Financeira Transnacio-
nal. Com Lula descartado, o in-
vestimento político deles será em 
candidaturas "socialistas" (fabia-
nas): Marina Silva, Ciro Gomes ou 
alguma figura que se credenciar 
até a corrida presidencial de 2018, 
se a crise estrutural não redundar 
em uma crise social violenta - te-
mor já manifestado publicamen-

O presente de Lula é 
não ter futuro?

 A orquestração midiá-
tica de ataques pesados contra 
familiares do ex-Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, para tentar 
desestabilizá-lo emocionalmente, 
é uma evidência de que existe uma 
concreta intenção da Oligarquia 
Financeira Transnacional de tirar 
o PT do poder federal no Brasil. 
Os banqueiros internacionais, que 
controlam os locais, não querem 
que a America Latina continue sob 
hegemonia de governantes boliva-
rianos do Foro de São Paulo. Moti-
vo: eles oferecem risco de calotes 
sistêmicos de dívidas (internas e 
externas) que saem completamen-
te de controle. No Brasil, o reinado 
de $talinácio da Silva está com os 
dias contados - a juros altos, inclu-
sive. Por isso, na defensiva, Lula 
tenta seu último golpe com a sa-
botagem explícita à inconsistente e 
ortodoxa política econômica (?), de 
arrocho fiscal, alta usura e aumen-
tos tributários do engenheiro naval 
Joaquim Levy - que só não ganha o 
título de afundador do PTitanic por-
que tal demérito pertence a Guido 
Mantega e sua calamitosa gestão 
no Ministério da Fazenda. O Pre-
sidentro $talinácio quer botar Levy 
para fora porque ele é o homem de 
confiança da banca. Seu plano é 
substituí-lo por Henrique Meirelles 
outro que, em tese, teria a confian-
ça dos banqueiros e, na prática, tem 
a inteira confiança do próprio Lula. 
O problema, do tamanho da nossa 
crise estrutural, é que Meirelles é 
odiado, pessoalmente, pela Presi-
denta Dilma Rousseff - que deve-
ria dar as ordens no desgoverno, 
pelo menos na teoria política mais 
simplista. Desgastada, impopular e 
em permanente ataque de nervos, 
Dilma é uma refém da governan-
ça do crime organizado. Foi Lula, 
pessoalmente, quem costurou um 
dos mais escandalosos acordos 
de bastidores dos últimos tempos, 
para tentar evitar um imediato im-
peachment de Dilma, que poderia 
lhe causar prejuízos pessoais ir-
reparáveis, em troca da sobrevida 
ao presidente da Câmara, Eduardo 

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

muitos de seus inimigos desejam. 
Mas, independentemente de qual-
quer problema, já está desmorali-
zado, mundialmente, como esta-
dista (que nunca foi de verdade). 
Esta é a maior tragédia pessoal 
para $talinácio - sujeito que con-
seguiu até o milagre de vencer um 
violento câncer de laringe, mas 
que corre o risco de rebaixamen-
to na politicagem brasileira. Para 
a vaidade de Lula é uma tragico-
média terminar a carreira de forma 
inexpressiva, sem ser um herói 
inventado... (© Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 27 de 
Outubro de 2015).

te pelo Comandante do Exército, 
General Eduardo Villas-Bôas. Lula 
completa neste 27 de outubro seus 
70 anos de idade. Já ganhou vídeo 
demagógico da Dilma, enaltecen-
do o "amigo de todas as horas". 
Por tudo que está acontecendo, 
Lula terá um dos mais tensos ani-
versários nunca antes vistos em 
sua história pessoal. Na realidade, 
o mais amargo presente de Lula 
é não ter mais futuro como o líder 
carismático que a marketagem de 
esquerda ajudou a construir. Lula 
está prestes a levar um "bolo" da 
História. Pode não acabar acer-
tando contas com a Justiça - como 

Ação da PF aumenta irritação 
do PT com ministro da Justiça

um dia antes de reuniões da 
Executiva e do Diretório Nacional 
do PT Lideranças petistas ques-
tionaram ainda o foco da Opera-
ção Zelotes no filho de Lula e co-
braram ações da Polícia Federal 
contra as grandes empresas que 
teriam sonegado e corrompido 
conselheiros do Conselho Ad-
ministrativo de Recursos Fiscais 
(Carf). O que o filho do Lula tem 
a ver com a corrupção no Carf? 
- questionou uma liderança petis-
ta. Entre os presos pela Polícia 
Federal sob suspeita de envolvi-
mento com fraudes no Carf está 
Mauro Marcondes Machado, 
sócio da Marcondes & Mautoni. 
Ele é acusado de negociar inte-
resses de montadoras com con-
selheiros do Carf. A Marcondes 
& Mautoni Empreendimentos fez 
repasses à LFT Marketing Espor-
tivo. Essa é uma das consultorias 
suspeitas de atuar a favor da me-
dida provisória que prorrogou be-
nefícios fiscais de montadoras de 
veículos, como informou o jornal 
“O Estado de São Paulo”. Apesar 
da pressão de Lula e do PT, Dil-
ma resiste a entregar a cabeça 
de Cardozo. O próprio ministro já 
deu sinais de cansaço e de que 
gostaria de deixar o cargo, mas 
a avaliação no Planalto é que 
substituí-lo em meio à Lava-Jato 
seria uma péssima sinalização. 
Na ofensiva contra Cardozo, Lula 
já tentou emplacar no Ministério 
da Justiça até o vice-presidente 
Michel Temer. Em reunião com 
deputados do PT em Brasília, no 
último dia 15, Lula se queixou, 
de acordo com participantes do 
encontro, de que toda semana 
há uma “saraivada de ataques” 
contra ele e sua família. (Fonte: 
Jornal O GLOBO)

 A operação de busca e 
apreensão feita pela Polícia Fe-
deral no escritório da LFT Marke-
ting Esportivo, de Luis Claudio 
Lula da Silva, filho do ex-presi-
dente Lula, fez crescer no PT a 
insatisfação com o ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardo-
zo, acusado de não ter controle 
da Polícia Federal. Também há 
reclamações sobre supostos 
excessos na Operação Lava-
-Jato, que investiga esquema 
de corrupção na Petrobras, e de 
vazamentos considerados seleti-
vos. Lula tenta derrubar Cardozo 
desde o final do ano passado, 
mas, nesse período, Dilma já fez 
duas reformas ministeriais e não 
mexeu na pasta da Justiça.  Acho 
um absurdo, é uma total arbitra-
riedade. Ninguém me convence 
de que não fizeram isso porque 
terça feira foi aniversário do Lula 
- disse o deputado Paulo Pimenta 
(PT-RS), relator da subcomissão 
da Câmara para acompanha-
mento das operações da Polícia 
Federal alusivas ao Sistema Tri-
butário Nacional. A investida da 
Operação Zelotes na empresa 
do filho de Lula também causou 
preocupação no Palácio do Pla-
nalto. O governo teme o “efeito 
dominó”. A avaliação é que o que 
desgaste de Lula respinga no PT 
e, por tabela, na presidente Dil-
ma. Para sustentar o discurso de 
motivação política nas ações da 
Polícia Federal contra Lula e o 
PT, Pimenta lembrou que o então 
tesoureiro do partido, João Vac-
cari Neto, foi alvo de um man-
dado de condução coercitiva, no 
âmbito da Lava Jato, na véspera 
do evento de comemoração de 
35 anos do partido, em fevereiro. 
Vaccari acabou preso em abril, 

Deputado vê tentativa de desgastar 
Lula na véspera do seu aniversário
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a Secretária de Educação Liodê Lo-
pes vem parabenizar e agradecer 
o corpo docente e discente da Es-
cola Municipal Padre João Annesi 

 Prêmio do Ministério Públi-
co do Trabalho realizado nas Esco-
las Municipais. O Prefeito Municipal 
de Prata Dr. Anuar Arantes Amui e 

Prêmio para Educação Pratense

Entrega de sementes para Agricultores

tregue pela Secretaria de Agricul-
tura via EMATER sexta-feira dia 
(23). 

 Emenda Parlamentar do 
Deputado José Silva direcionando 
sementes para agricultores foi en-

Diversão para criançada 
UBSF – Oliveira

ças, com pipoca, cachorro 
quente, laranjinha e muitas 
brincadeiras..

 Aconteceu nesta ter-
ça-feira (27), uma manhã de 
muita diversão para as crian-

Régia do SEBRAE MG, a pales-
tra teve como tema “Incentive o 
PEQUENO a pensar GRANDE!”, 
o evento aconteceu na Universi-
dade Aberta e Integrada de Minas 
Gerais UAITEC Polo Prata. 

 A Prefeitura Municipal 
de Prata e Secretaria de Educa-
ção e Cultura em parceria com o 
SEBRAE MG realizou nessa se-
gunda-feira (26) uma palestra mo-
tivacional com a palestrante Mara 

Palestra 

Transporte ENEM 

dois ônibus e um Van que saíram 
da Praça XV de Novembro. Ga-
rantimos aos candidatos que, os 
ônibus aguardaria até que o últi-
mo aluno terminasse sua prova 
para que retornem todos para o 
Prata, foi assim tanto no sábado 
como no domingo. 

 A Prefeitura Municipal do 
Prata, disponibilizou transporte 
para todos os candidatos inscri-
tos no Enem - Exame Nacional 
do Ensino Médio - que fizeram as 
provas em Uberlândia neste final 
de semana: sábado (24) e domin-
go (25). Foram disponibilizados 

do Prata e em 3° lugar em Nível Na-
cional. Com isso a cidade do Prata 
representou Mina Gerais em Brasí-
lia. Parabéns!  

em Monjolinho e o coordenador do 
Projeto Professor Willian Souza.Na 
modalidade pintura (tela) ficou em 
1° lugar entre as Escolas Municipais 


