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O Presidente do Sindicato Rural do Prata, foi aos 
EUA participar de evento relacionado à técnica na 

produção de leite daquele País
 O Presidente do Sindicato Rural do 
Prata, Fabricio Franco Vilela foi agraciado pelo 
Sistema Sindical FAEMG/SENAR, para partici-
par do Grupo de Presidentes de Sindicatospa-
ra realizar uma Viagem Técnica relacionado ao 
leite nos Estados Unidos da América – USA. 
O Presidente, Diretores e funcionários sentem 
honrados com o convite devido aos critérios de 
escolha adotadospelo Sistema Sindical. É re-
levante a importância de adquirir conhecimen-
tos, ultrapassar divisas em prol da Classe Ru-
ral. O Grupo foi conhecer as características do 

mercado e gestão de negocio, no que se refere 
à tecnologia de produção, agregação de valo-
res, comercialização, relações com o mercado, 
política pública e marketing, visitando proprie-
dades de leite e conhecendo a maior feira do 
mundo WORLD DAIRY. Segundo Fabricio: “os 
principais desafios das fazendas com o foco 
em produção de leite, o que sobressai é o ge-
renciamento de pessoas feito de forma eficien-
te, garantindo vacas produtivas e produtos de 
qualidade, porque a palavra de ordem é a qua-
lidade”.

Fristal em propriedades leiteiras 
Madison nos EUA.

Fabricio - Rodrigo Alvim Presidente da Comissão Nacio-
nal de Pecuária de leite do CNA, e diretor da FAEMG. World Dairy Expo Julgamento dos animais durante a World Dairy Expo.

Animais em julgamento World Dairy Expo (EUA) Mega silo de silagem de milho

Criatório de bezerras em casinhas.

Ordenha em formato de carrossel .
(Propriedade de gado Jersey com media de 30 litros por 
vaca)

Fabricio - João Cruz ( Secretario de Agricultura do Estado 
de Minas Gerais)

Palestra sobre reprodução

Ordenha em formato de carrossel.
(Propriedade com 365.000 litros de leite por dia/8100 
vacas/ media de 45 litros por dias por vaca.) Visita a fabrica de queijo Cheddar. (Hilmar Cheese)

Fabricio-Betim-(Presidente do Sinidicato Rural de Monte 
Alegre de Minas)-Lindolfo(Presidente do Sindicato Rural 
de Ituiutaba) - Visita aos stands(World Dairy Expo)

Visita aos pavilhões de animais durante a feira 
World Dairy Expo Presidentes agradecidos com a viagem técnica dos EUA.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ESTE É O NOSSO PAÍS? - O mínimo que 
um cidadão espera de seus presidentes é 
responsabilidade, ou no mínimo coerência 
em seu modo de falar e de agir. E pelo visto 
essas características não são prerrogativas 
dos presidentes eleitos pelo PT. Da presiden-
te Dilma vou me ater somente as inúmeras 
mentiras ditas durante a campanha eleitoral. 
Pregava um país maravilhoso e tão logo foi 
eleita mostrou o verdadeiro caos que foi sua 
administração, a quebradeira que estava o 
país. Do ex-presidente Lula vou relembrar 
apenas dois fatos, ambos relacionados ao 
chamado "Grau de Investimento, ou Nota 
de Crédito". Em 2008, durante seu governo, 
quando o país conquistou o grau de investi-
mento, o então presidente disse que era uma 
conquista do povo brasileiro, sinônimo de 
"seriedade" das ações do governo. Já recen-
temente, o ex-presidente disse que a perda 
do grau de investimento feito pela agência de 
risco Standard & Poor's "não significa nada 
e ainda criticou o trabalho da agência". Para 
mim tenho certeza para milhões de brasileiros 
e mais alguns bilhões de cidadãos do mundo 
ficou a certeza de que o caráter do político 
Lula não é confiável, afinal quando o fato be-
neficia seu governo é excelente e quando não 
o agrada é porque a empresa é irresponsável. 
Afinal Lula, qual é a sua verdadeira posição ? 
(Inez Valadares - Jornal Diário Boca do Povo 
- Sete Lagoas/MG)
VERGONHA - Antigamente de 10 pessoas, 
9 tinham vergonha. Hoje, infelizmente estes 
números estão invertidos. Mas o que é vergo-
nha ? É a desonra humilhante. É o sentimen-
to de insegurança pelo medo do ridículo. É o 
pudor. Se isto valesse na "Ilha da Fantasia" 
estaríamos bem, mas por incrível que pareça, 
esta palavra foi eliminada, fazendo-se claro 
inúmeras exceções. Mas o que acontece no 
Planalto, com nossos representantes? São 
vários os acontecimento e a maioria lamen-
táveis. Vamos a eles: os senadores recebem 
novos automóveis. Por incrível que pareça, 
a cada ano, os carros dos ilustres represen-
tantes do povo na "Ilha" são trocados. Em 
tempos normais até que se admitia, afinal 
nossos senadores precisam de conforto, mas 
acontece que o momento é de cortar gastos 
e trabalhar para o país sair do buraco onde 
a presidente o enfiou. Aproveitando excelente 
reportagem da "Folha" vamos afirmando que 
além dos carros novos, nossos ilustres sena-
dores dispõem de celulares sem limites de 
gastos. E tem mais : cinco passagens aéreas 
mensais de ida e volta para seus Estados. Os 
privilégios são estendidos também a nossa 
Câmara. No começo deste ano, a Casa re-
ajustou a verba de gabinete dos deputados 
para 92 mil reais por mês. Existem também 
as horas extras e muito mais. Fazer o que ? 
Já passa da hora das autoridades demons-
trarem algum senso de responsabilidade com 
dinheiro público com o nosso. Quem sabe al-
gum dia a vergonha volta ao Planalto. Vamos 
aguardar, já que a esperança é a última que 
morre. Quem viver verá ! (Francisco Risola - 
Jornal da Cidade - Poços de Caldas/MG)
PRISÃO - Gerentes do Prezunic, Assaí e 
Extra são presos em ação do Procon Quase 
uma tonelada de alimentos para consumo fo-
ram descartados em supermercados, duran-
te uma operação do Procon.Cinco dos seis 
estabelecimentos visitados foram autuados, 
duas unidades da rede Mundial, um Prezunic 
um Assaí e uma filial do Extra. Os gerentes 
do Ptrezunic, Assaí e Extra foram presos. Só 
neste último, foram encontrados 896 Kg. de 
produtos que não estavam de acordo com as 
especificações. O Hortifruti estava dentro dos 
padrões estabelecidos por lei. Sobre a opera-
ção do Procon, o Extra informou através de 
nota que os produtos mencionados pelos fis-
cais foram imediatamente descartados e que 
todos os pontos apontados pelo órgão foram 
sanados. A rede acrescentou que a situação 
está completamente fora dos padrões exigi-
dos pela companhia, e que os colaboradores 
da loja foram reorientados. (Portal NewTrade 
- São Paulo/SP) 
PIMENTEL E OS SECRETÁRIOS - Os se-
cretários do governador Fernando Pimentel 
reclamam da dificuldade que enfrentam para 
conversar com ele. Alguns estão na filha há 
mais de 1 mês para tentar conseguir uma au-
diência e, até agora, nenhum sinal do gover-
nador. Um deles disse que Pimentel adminis-
tra apenas com 3 secretários. (Revista Viver 
Brasil - Belo Horizonte/MG) 
REFORMA NO BRASIL - Não se sabe se 
é realmente uma reforma política ou algum 
paliativo para melhorar a credibilidade da 
Presidente diante do colapso que o PSDB 

conclama que se instale no País. A verdade 
é que muitas pastas foram extintas e pessoas 
de altos gabaritos convidados a "procurarem 
suas turmas". A pasta Kolinos foi a primeira 
da lista, a segunda foi aquela pasta grossa 
de plástico que era travada por elásticos, está 
como a Kolinos acompanhou a vida de muitos 
estudantes das décadas de 70 e 80. A pasta 
base da Cocaína é o chamado "calcanhar de 
Aquiles" sendo declarada ilegal ela continua 
em atividade com seus diretores fantasmas 
deixando o trabalho de risco nas mãos de 
pessoas terceirizadas para certas atividades. 
Segundo o jornal Folha de São Paulo a (CBF) 
Confederação Brasileira de Futebol passará 
a ser presidida pelo Bispo Edir Macedo, dono 
da Rede Record e da Igreja Universal do 
Reino de Deus, ainda segundo o jornal a in-
dicação foi feita pelo Vice-presidente da Re-
publica Michel Temer a mando da sua mulher 
que recebeu o pedido da mãe que prometeu 
o favor a uma amiga que é amante de um 
pastor do primeiro escalão da Igreja. (Jornal 
de Montes Claros - Montes Claros/MG)
PUBLICIDADE - POR QUE SUPERAR A 
CRISE MANTENDO A PUBLICIDADE? - Em 
tempos de crise econômica e inflação, uma 
série de condutas e práticas é adotada nas 
empresas para reduzir o orçamento. Além 
disso, uma discussão frequente ocorre den-
tro das organizações e companhias: o corte 
de gastos. O departamento de marketing e 
publicidade é um dos primeiros a sofrer o 
impacto, mas será que vale mesmo a pena 
deixar de investir nessa área ? A resposta é 
não. A lógica que muitas empresas seguem é 
a de que durante a crise não há necessidade 
de investimento ou de mantê-lo na mesma 
proporção e sim de reduzir os custos, sem 
gastos adicionais. No entanto, o mercado 
responde de forma contrária a essa lógica. 
Reduzindo os gastos do marketing, a empre-
sa passa a não acompanhar o comportamen-
to de seus consumidores, deixando de ge-
rar novas oportunidades nas mais variadas 
mídias sobre seus produtos e serviços. Em 
curto prazo, esse pensamento pode até tra-
zer alguns resultados que de início parecem 
bons, mas em longo prazo o desempenho 
dos negócios pode não ser como o esperado, 
gerando riscos para a empresa. Ao cortas os 
investimentos, a companhia assume a chan-
ce de ver seu Marketing Share despencar, 
sendo assim, apenas os clientes antigos com 
quem a companhia já mantém uma relação 
sabem de sua existência. Contudo, novos 
clientes em potencial não têm acesso a ne-
nhuma informação sobre ela, deixando de 
considerá-la para possíveis negócios. Além 
disso, a retomada dos investimentos não vai 
significar o retorno instantâneo de seu Share, 
pior, sua empresa terá que dar um upgrade 
de investimento para conseguir retomar a 
um ritmo bem menor do que se mantivesse 
os investimento à mesma base ou à base 
reduzida. A propaganda continua sendo a 
forma mais eficaz de se mostrar ao merca-
do e dizer a todo o momento que você está 
forte e confiante. Confira o porquê de manter 
a publicidade principalmente neste momento. 
Seja lembrado - Em épocas de instabilidade 
financeira, manter-se na memória visual de 
seus clientes e aqueles em potencial é es-
sencial para alavancar os negócios. A au-
sência no mercado abre um espaço maior 
para seu concorrente, que pode aproveitar 
exatamente a sua ausência, para realçar a 
presença dele. A publicidade costuma ser 
uma alavanca nestes momentos para a em-
presa. Repensar sobre como as informações 
serão levadas a seus clientes cria novas pos-
sibilidades de vendas e estratégias. Arriscar 
- As crises, muitas vezes, constroem ótimas 
possibilidades. Criar novas chances através 
da publicidade e produtos pode parecer arris-
cado e incerto nestes momentos, mas podem 
mudar completa e positivamente o rumo dos 
negócios. (Gustavo Ernandes - Jornal Opi-
nião - Caeté/MG)
ASSIMETRIA REGULATÓRIA - Uso do Ne-
tflix e do WhatsApp poderão ser cobrados. 
Congresso precisa debater a chamada "as-
simetria regulatória" A possibilidade de que 
aplicativos como Netflix e WhatApp sejam 
alvo de regulamentação no Brasil preocupa 
as empresas de internet. "Não existe nada 
de graça. Se o governo aumentar os impos-
tos sobre esses serviços, o usuário é que vai 
pagar a conta", disse Eduardo Parajo, pre-
sidente da Associação Brasileira da Internet 
(Abranet). Ele afirmou que há uma insegu-
rança jurídica no setor sobre a forma como 
essa regulamentação será feita. "Já temos 
um arcabouço tributário muito complicado", 
ponderou. A regulamentação desses ser-
viços de dados estrangeiros cada vez mais 
acessados pelos consumidores brasileiros foi 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO RESTAURANTE – Bem localizado com ótima clientela: Tratar (34) 
99652-2134 ou 99340-0000
VENDO CAMINHÃO FORD F 4000 – Ano 1984 carroceria baú também troca 
por terreno urbano: Tratar (34) 99971-3567
VENDO AGIO DE DOIS EXCELENTES LOTES JUNTOS OU SEPARADOS – 
No Bairro Parque do Jacarandá com 300 m2 cada sendo um de esquina. Tratar: 
99999-8767 CTBC ou 99136-0096 TIM.
VENDO OU TROCO POR CARRO - Uma VAN GS KIA BESTA 2001/2001, Bom 
Estado de Conservação. Contato: (34) 99972 3371 (CTBC).

defendida pelo ministro das Comunicações, 
Ricardo Berzoini. Segundo ele, o Congres-
so precisa debater a chamada "assimetria 
regulatória"entre os grandes consumidores 
de dados e as empresas de comunicação 
instaladas no país. (Portal NewTrade - São 
Paulo/SP)   
DICA DO OLAVÃO - Recado fundamental 
do jornalista e filósofo Olavo de Carvalho, no 
Face: "Pela milésima vez: MAIS IMPORTAN-
TE E MAIS URGENTE do que tirar a Dilma da 
Presidência é remover os comunistas da mí-
dia e das cátedras universitárias. A Presidên-
cia da República é só a condensação simbóli-
ca oficial de um poder que se construiu desde 
baixo por "ocupação de espaços". Destruir o 
símbolo não é destruir o poder que o criou".
OLHA A PROVA... - Para quem duvida que 

os espaços acadêmicos são aparelhados 
pela visão esquerdista, mais uma pequena 
prova... O Programa de Pós-graduação em 
Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 
a Universidade Federal Rural do Semi-Árido 
(UFERSA) promovem, de 18 a 21 de novem-
bro, o Seminário em Comemoração aos 80 
anos do Levante Comunista de 1935. Mais 
detalhes: http://goo.gl/FwPK7X
STEP DE LULA E DILMA - Circula na inter-
net flagrante do estepe traseiro de um carro 
com a imagem desmoralizante de Lula e Dil-
ma atrás das grades. A frase "Curitiba espera 
vocês", para quem detestaria tomar banho 
gelado na cadeia, soa apavorante... O fla-
grante (não a prisão, ainda um sonho) foi na 
Avenida Brasil, no Rio de Janeiro.

 O Presidente do Sindicato Rural de Prata, no exer-
cício de suas funções estatutárias, CONVOCA aos senhores 
membros do quadro de associados e membros do conselho 
fiscal desta Entidade para comparecerem à Assembleia Ge-
ral Ordinária, que será realizada, em primeira convocação, às 
13:00 (treze) horas, do dia 30 (trinta) de novembro de 2015, na 
sede do Sindicato Rural de Prata, (Praça Getúlio Vargas, 365, 
Centro, Prata-MG), para seguinte ordem do dia: a) Aprova-
ção da Proposta de Suplementação Orçamentária de 2015; b) 
Aprovação da Proposta Orçamentaria do ano de 2016; c) As-
suntos Gerais. Caso não compareça o número estatutário em 
primeira convocação, a Assembleia será realizada às 13:30 
(treze e trinta) horas do mesmo dia, em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes, conforme disposto em 
nosso Estatuto, Prata, 05 de novembro de 2015. FABRÍCIO 
FRANCO VILELA – Presidente.

SINDICATO RURAL DE PRATA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 Durante a operação antidro-
gas a Policia Militar recebeu denúncia 
de que na estrada vicinal do “burro 
morto” havia um indivíduo em um ve-
ículo gol de cor preta em atitude sus-
peita, provavelmente estaria comer-
cializando drogas, tendo em vista os 
constantes contatos de outros veícu-
los com ele no local. De imediato a PM 
deslocou até o local, onde o individuo 

foi identificado como Fabiano Pereira 
de Jesus, procedida a abordagem e 
ao efetuar a busca no veículo, foi loca-
lizado sob o tapete do motorista quatro 
pedras de crack e no bolso da bermu-
da R$ 184,25 em notas e moedas fra-
cionadas. O autor foi preso por tráfico 
e conduzido à delegacia juntamente 
com o veículo e os materiais apreen-
didos.

Tráfico de drogas em Prata

 Durante operação antidro-
gas, após informações de que na Rua 
São Joao da Escócia, numero 203, 
Bairro Cruzeiro do Sul, estava ocorren-
do trafico de drogas, equipes policiais 
militares realizaram monitoramento, 
verificando a entrada e saída frequente 
de usuários e reforçando as suspeita 
de tráfico. Diante destas circunstân-
cias, o autor Alfredo da Silva foi abor-
dado e após buscas no imóvel foram 
localizadas 43 tabletes de maconha 
embaladas e prontas para venda, tota-
lizando 170 gramas, 01 tijolo de maco-
nha, pesando 300 gramas, R$ 1192,25 
reais em notas e moedas fracionadas 
e 03 aparelhos de telefone celulares. 
Além do autor Alfredo foi presa tam-

bém a autora Rita Silva de Jesus, que 
estava na residência e ajudava no trafi-
co, Os autores foram presos tráfico de 
drogas e conduzidos a delegacia de 
policia, juntamente com os materiais 
apreendidos.

Tráfico de drogas na cidade do Prata II
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Judiciário, cadê você?
 Político brasileiro e seus 
"pensadores" de aluguel conseguem 
ser cínicos, engraçados e desgraçados, 
ao mesmo tempo. O festejado docu-
mento "Uma Ponte para o Futuro", lan-
çado como um verdadeiro programa de 
governo pelo PMDB, não toca, com a 
devida precisão cirúrgica, em uma das 
mais graves distorções do modelo esta-
tal brasileiro: a sacanagem e a injustiça 
por trás de um sistema de arrecadação 
centrado em 92 impostos, taxas, contri-
buições, multas, instruções normativas 
e portarias (federais, municipais e esta-
duais). A máquina tributária é excelente 
na arrecadação e melhor ainda na gas-
tança, desperdício e uso criminoso dos 
recursos tomados do cidadão-eleitor-
-contribuinte. Já encheu o saco ouvir 
dos políticos e governantes aquele papo 
furado de "austeridade fiscal", "conten-
ção de gastos públicos" e "aumentos 
provisórios de impostos". Como não são 
devidamente pressionados pelos seg-
mentos organizados da sociedade (pa-
rece que o lendário Marechal Massari 
Konoku anda de férias...), os ocupantes 
dos poderes não têm a menor vontade 
de agir com transparência para de-
monstrar, claramente, o que realmen-
te representa "investimento público", 
separando-o, cuidadosamente, daquilo 
que é despesa corrente (essencial, mas 
que pode ser sempre racionalizada) e 
do que, na dura verdade, nada mais 
é que pura gastança e desperdício do 
dinheiro (do) público. Em meio a maior 
crise estrutural nunca antes vista na 
História mal contada do Brasil, com pre-
visão pessimista concreta de uma onda 
de recessão, inflação, desemprego e 
desestruturação institucional, voltamos 
a assistir ao espetáculo dantesco ence-
nado pelo desgoverno do crime organi-
zado, sempre roubando cada vez mais 
da sociedade para encher as burras do 
Estado Capimunista (centralizador, car-
torial, cooptador, cartelizado, corrupto e 
canalha). A "novidade" de agora é que 
a plateia começa a demonstrar, publi-
camente, que perdeu a paciência com 
os atores. O clima vai ficar muito tenso 
quando acabar, inteiramente, a tolerân-
cia ou complacência com tanta coisa 
errada. O momento de o cidadão-elei-
tor-contribuinte ficar totalmente pt da 
vida nunca esteve tão próximo. A "Re-
volução Brasileira" está em andamento, 
Só não enxerga quem não quer consta-
tar que a maioria (quase esmagadora) 
das pessoas deseja e exige mudanças 
(radicais ou não). A insatisfação come-
ça a sair do controle daqueles que, ide-
ologicamente, sempre a manipularam. 
Não é mais o sindicato, nem o líder de 
algum "movimento", quem comanda a 
pauta de reivindicação ou organiza os 
protestos. Novamente, é preciso re-
petir que a "novidade" é a combustão 
espontânea a partir de cada pessoa 
insatisfeita e indignada agora e cada 
vez mais mobilizada e mobilizando com 
a ajuda das ferramentas tecnológicas 
disponíveis nas redes sociais. A próxi-
ma "novidade" desse movimento social 
inteiramente legítimo e não aparelha-
do ideologicamente é a cobrança por 
Justiça. O cidadão-eleitor-contribuinte 
já identificou que a classe política, or-
ganizada de forma criminosa, é um po-
deroso agente inimigo. Agora, começa 
a perceber que "não funciona Direito" 
o mecanismo institucional responsável 
por coibir e punir a organização crimi-
nosa. As pessoas comuns começam a 
apontar o judiciário brasileiro como uma 
instituição que tem falhado muito, seja 
por omissão ou por prevaricação (crime 
cometido por servidor público que não 
cumpre seu dever). O povo já pergunta: 
Judiciário, cadê você?! A resposta não 
é dada tão claramente pelos integran-
tes deste importante poder republicano, 

diretamente responsável pelo equilíbrio 
da Democracia (a Segurança do Direi-
to). A vergonhosa insegurança jurídica 
em um País de Bacharéis como Bra-
sil causa espanto ao mais idiota dos 
marcianos que nos visita diariamente. 
Como pode existir tanta injustiça em 
uma nação com quase duzentas mil 
normas legais em vigor? Tem mais 
perguntas que não querem calar: Por 
que não se consegue aplicar a lei, sem 
necessidade de interpretação político-
-judiciária de um tribunal superior? Por 
que temos uma Constituição (pseudo) 
Cidadã - como aquela que já nasceu le-
tra morta em 1988 - que não consegue 
ser autoregulamentada, necessitando, 
toda hora, de interpretações forçadas 
de um Supremo Tribunal Federal in-
dicado pela classe política que opera 
a organização criminosa? Enquanto 
não respondemos tais perguntas com-
plexas, assistimos a mais uma gritan-
te omissão do judiciário em um crime 
cometido pelo poder executivo, com a 
conivência conveniente do legislativo. 
O jornal O Globo deste domingão (8 
nov 2015) denuncia: "Estados usam 
depósitos judiciais para pôr orçamento 
no azul". O valor em poder do judiciá-
rio chega a R$ 127 bilhões. Tal grana 
não pertence ao judiciário. O dinheiro 
é de quem recorre ao judiciário, ten-
tando encontrar justiça no paraíso dos 
ladrões chamado Bruzundanga. A re-
portagem de O Globo chama atenção 
para um fato positivo. O uso abusivo do 
dinheiro do público, em poder do judi-
ciário, está escancarado demais. Tanto 
que "a Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca (PGR), a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e a Associação de Magis-
trados do Brasil (AMB) acusam os go-
vernos no Supremo Tribunal Federal 
(STF) de extrapolar os limites impostos 
por lei federal, chegando a permitir que 
esses recursos — que deveriam ir para 
o pagamento de precatórios, dívidas 
que o poder público tem com cidadãos 
ou empresas por determinação da 
Justiça — sejam gastos com salários 
de servidores, cobertura de rombo da 
Previdência e despesas gerais dos go-
vernos estaduais". A matéria de O Glo-
bo é bem didática: "Depósito judicial é 
todo dinheiro depositado em juízo por 
pessoas, empresas, entidades e poder 
público. Ele serve para custear o pro-
cesso e indenizar o vencedor da cau-
sa após o trânsito em julgado (quando 
não cabe mais recurso). Segundo o 
Conselho Nacional de Justiça, o total 
de depósitos judiciais nos tribunais es-
taduais é de cerca de R$ 127 bilhões. 
Preocupado, o CNJ divulgou no último 
dia 29 um alerta aos tribunais para que 
observem a regra de preferência dos 
precatórios para a transferência dos 
depósitos". Novamente, é preciso in-
dagar: Judiciário, cadê você?! Não é 
o judiciário quem está sendo tungado 
neste momento. A vítima do assalto é o 
cidadão-eleitor-contribuinte que recor-
re ao judiciário - e raramente vê justiça 
e, mais dificilmente ainda, verá a cor 
do dinheiro da decisão judicial, se a sa-
canagem continuar no ritmo presente. 
Nada custa advertir que a ruptura insti-
tucional se torna inevitável, na hora em 
que as pessoas perdem o senso míni-
mo de Justiça, tendo clareza que o ju-
diciário não só funciona mal, mas ainda 
colabora direta ou indiretamente com a 
roubalheira. Está na hora de parar de 
prender apenas preto, pobre, prostitu-
ta ou aqueles que o "rigor seletivo" de 
alguma gestapo tupiniquim ocasional-
mente indica para receber a "pena de 
morte em vida". Judiciário, cadê você?! 
Se não aparecer, adivinha quem vai 
desaparecer? (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 8 de Novembro 
de 2015).
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Lava Jato quer provar que 
gente próxima a Lula levou 
R$ 18 milhões em propinas 

de empreiteiras

 A petelândia ficou aperta-
dinha com o vazamento da informa-
ção de que a Força Tarefa da Lava 
Jato estaria atrás de documentos 
que comprovem uma movimen-
tação de R$ 18 milhões embolsa-
dos em obras empreitadas com o 
governo federal. Os beneficiários 
seriam pessoas muito próximas 
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva ou, até, familiares dele - o 
que muito se especula, mas nun-
ca se prova. A tese é de que Lula 
continua poderosamente blindado. 
Mas os amigos e parentes dele, 
não. Enquanto nada acontece, 
Lula amplia seu desgaste de ima-
gem internacional. Agora, o gover-
no italiano estaria interessado em 
ouvi-lo, via carta rogatória, como 
testemunha, sobre as ligações 
perigosas entre o poderoso ex-
-primeiro-ministro Silvio Berlusco-
ni e o empresário Valter Lavitola, 
operador de vários negócios do 
ex-dirigente italiano e que cumpre 
pena de prisão em Nápoles. Na 
Itália, acredita-se que Lula tenha 
ligações com Lavitola. No Brasil, o 
Instituto Lula já foi obrigado soltar 
uma nota para garantir que Lula 
nem sabe de quem se trata... Não 
dá para repetir mesma "tese" em 
Portugal. O Departamento Central 
de Investigação e Ação Penal da 
"Terrinha" investiga indícios de que 
o ex-primeiro-ministro português 
José Sócrates - que chegou a ser 
preso ano passado, sob suspeita 
de corrupção e lavagem de dinhei-
ro, tenha utilizado sua influência 
junto ao ex-presidente e amigo 
Lula para beneficiar uma empresa 
em negócios com o Ministério da 
Saúde brasileiro. De 2013 até no-
vembro de 2014, quando foi preso 
no âmbito da Operação Marquês, 
o ex-primeiro-ministro atuou como 
consultor para a América Latina da 
Octapharma, uma empresa suíça 
que é uma das maiores produtoras 
de hemoderivados do mundo. No 
Brasil, o maior enrosco de Lula é 
com a Odebrecht - e vice-versa. O 

jornalista George Vidor informou 
em recente artigo em O Globo que 
"Todo o esforço da alta cúpula da 
Odebrecht no momento é para 
tentar convencer o Judiciário, o 
Ministério Público e, se possível, 
também a mídia de que o grupo 
não teria sido o canal (ou um dos) 
para um suposto enriquecimento 
da família do ex-presidente Lula. 
Pelas contas da empreiteira, os 
valores que foram pagos ao ex-
-presidente, quando ele deixou o 
governo, seriam compatíveis com 
os recebidos por personalidades 
com mesmo grau de influência 
pela prestação de serviços simi-
lares. O grupo espera, assim, es-
tancar o desgaste de imagem que 
tem reflexos no crédito junto aos 
mercados financeiros. E um grupo 
desse porte, com tal variedade de 
negócios, depende necessaria-
mente de créditos". O problema 
de tal "tese" defensiva é que o 
presidente da Odebrecht, Marce-
lo Odebrecht, teve sete encontros 
reservados com o empresário e 
pecuarista José Carlos Bumlai, 
amigo do ex-presidente Lula. Os 
encontros foram mapeados pela 
Polícia Federal na agenda do celu-
lar de Marcelo, preso desde junho 
em Curitiba. Em uma viagem do 
então presidente Lula à Guiné, na 
África, em 2010, Marcelo orienta 
Alexandrino Alencar, ex-diretor da 
Odebrecht solto na última sexta-
-feira depois de quatro meses de 
prisão, a “não deixar o pecuarista 
solto” ao lado de Lula, numa re-
ferência a Bumlai. Por enquanto, 
tudo é noticiário especulativo, mas 
nada se transforma em "notícia cri-
me" contra Lula. Enquanto ficar as-
sim, ele permanece tenso, porém 
fazendo o de sempre: política e 
bons negócios, de olho na chance 
(remota) de retornar ao poder em 
2018. Neste intervalo, o Brasil der-
rete na maior crise estrutural nun-
ca antes vista na História. (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 10 de Novembro de 2015.

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



4 Sexta-feira, 13 de Novembro de 2015

genheiro agrônomo Walmir e o pro-
dutor rural Fábio Teodoro Franco, 
quando foi feita uma demonstração 
do Briq Feno, que é uma nova op-
ção para os produtores rurais tra-
tarem seus animais. Eu já estou 
usando e fiquei muito satisfeito 

 Recebi em minha fazen-
da a visita dos proprietários do 
Briq Feno, os senhores, Gilberto 
Machado e Alexandre Berco e al-
guns diretores.  Também estavam 
presentes o presidente da Coopra-
ta, Badui, o diretor Leandro e o en-

Fato relevante A Cooprata está comercializando 
este produto. (Marcio Antônio Ca-
margos Teodoro – Teodoreco)

com o resultado. Tenho alimentado 
vacas em lactação, bezerros ma-
mando, novilhas, equinos e ovinos.  

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.
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portiva do Prata Tênis Clube; no Ginásio São Luiz, Gru-
po Noraldino Lima, Escolas da Dona Bilia, Maria Va-
randa, Jorge Mendes; nas serenatas das madrugadas 
sempre terminando com uma galinhada com galinhas 
emprestadas já com o dia amanhecendo; nas sinucas 
dos bares do Anísio e Niguito; nas peladas do Largo 
da Matriz e no campo da Associação ainda de terra 
e com esbarrancado e muitas outras coisas que da-
riam para encher muitas páginas. Colocamos a década 
de 1920,pois temos um DINOSSAURO que passou e 
conviveu com todas as gerações.Este DINOSSAURO 
é o Zé do Felício que se tornou um símbolo para nós. 
Qual não foi nossa surpresa, ao ver o tanto de adesão 
que tivemos na primeira reunião. Em vista disto fize-
mos mais três reuniões, sendo uma no espaço do ane-
xo ao Ramada Pálace Hotel e duas no Prata Pálace 
Hotel. Fizemos uma paralisação de dois anos e agora 
em 2015, resolvemos reunirmos novamente. O evento 
foi realizado no dia 31 de outubro novamente no Prata 
Pálace Hotel e repetiu o sucesso dos anos anteriores. 
Tivemos um grande comparecimento e o pessoal di-
vertiu-se o dia todo adentrando pela noite.Tivemos no-
vamente um churrasco de entrada e não deixamos de 
saborear a tradicional galinhada,só que agora as gali-
nhas não foram emprestadas. Infelizmente nestes dois 
anos de adormecimento tivemos algumas baixas nos 

ENCONTRO DE DINOSSAUROS 
 Para quem não tem conhecimento, o encon-
tro de DINOSSAUROS NO PRATA, nasceu de um bate 
papo, tomando umas e outras, num casamento em 
Uberlândia, entre Gilberto de Camargos Cunha (autor 
da ideia) e Anderson de Souza Lima Novais. Fui pro-
curado pelo xará e abracei a causa para tentar torná-
-la realidade. Disponibilizamos minha esposa Denise e 
eu, a Fazenda Venâncio, local de nossa moradia, para 
a realização da primeira reunião, pois não tínhamos a 
certeza se a ideia poderia vingar. Tínhamos que entrar 
em contato com as pessoas que residem fora do Prata 
e os aqui residentes  seriam  informados através do 
Jornal de Negócios e também pelos” bate papos”do dia 
a dia , nos bares, botecos, na Praça Quinze, onde an-
tigamente  marcávamos os encontros na porta do Ci-
nema (Cine Prata, hoje Bradesco). Quem seriam estas 
pessoas? Seriam aqueles que nasceram a partir das 
décadas de 1920, 30, 40, 50, estando já no mínimo na 
faixa dos sessenta anos e tivessem se relacionado en-
tre si, nas rodas dos bares; nos bailes do Prata Clube 
e José do Patrocínio; nas sessões cinematográficas do 
Cine Prata, onde podiam namorar com mais liberdade; 
nas Barraquinhas de Nossa Senhora do Carmo; nas 
festas de nossa senhora do Rosário, com seus con-
gados e cavalhadas; nos banhos na Merquede, poço 
Comprido, Cachoeirinha; na piscina e quadra poli es-

Dinossauros. Perdemos o Geraldo Batata, o Silênio, a 
Rosilea, a Neli e mais recentemente o Faustinho. Isto 
embora tenha nos abatido, nos deu mais força para 
não deixarmos de realizar esta reunião mais amiúde. 
Sabemos que poderemos ter outras baixas mas en-
quanto pudermos realizá-la estaremos firmes. Não ha-
verá o ultimo a apagar a luz, pois também frequentam 
nossas reuniões os filhotes de Dinossauros que são 
nossos filhos e os filhos dos que já partiram os quais 
convidamos para freqüentar as próximas reuniões. 
Coincidentemente minha netinha caçula de três meses 
participou desta reunião e você pratense residente ou 
não que se sentir um DINOSSAURO venha participar 
do próximo evento, antes da sua extinção. (Gilberto de 
Camargos Mello - Jubelino)    
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Segurança
Ao final, as viaturas foram lança-
das no policiamento da cidade do 
Prata, onde serão utilizadas na 
prevenção e repressão ao crime, 
com vistas à preservação da or-
dem e da tranquilidade pública

 Na semana passada o 
Conselho Comunitário de Segu-
rança Pública (CONSEP) fez uma 
doação a Polícia Militar do Prata 
de 02 viaturas para contribuir o re-
forço da segurança no município. 

Operação tapa - buracos
apresentam maior necessidade de 
manutenção. O objetivo do serviço 
é sanar os problemas nas vias pu-
blicas.

 Prefeitura Municipal do 
Prata deu início à operação tapa-
-buracos. As equipes estão traba-
lhando nas ruas e avenidas que 

Saúde
da Saúde para discutir novos 
projetos e melhorias na saúde 
pratense. 

 O Secretário de Saú-
de Ricardo Ticly reuniu nesta 
terça – feira com Conselho 


