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Mais uma obra da 
Administração Municipal

 Em comemoração aos 142 
anos do Prata foi inaugurado a Quadra 
José Onofre da Silva, na Escola Muni-
cipal Loja Maçônica União e Caridade, 
e do Ginásio Poliesportivo Nailor Otoni 
Neto, no Bairro Vila de Fátima. Conta-
mos com a presença dos vereadores: 
Rome Carlos,Wilson, Rubico da Ofici-
na, Cleber e Zezinho. Mais uma obra 

realizada em nossas escolas que trará 
melhorias para os nossos alunos. Dese-
jamos que esta obra venha a enriquecer 
a interação entre os estudantes, melho-
rar a prática de esportes e atender às 
necessidades da comunidade. Agrade-
cemos as autoridades que se fizeram 
presentes, aos alunos, profissionais da 
Educação e toda a comunidade local. 

Futebol Contra a Fome

 Foram arrecadados 5 to-
neladas de alimentos não perecí-
veis, que beneficiarão instituições de 
caridade do Prata.  Agradecemos, 
mais uma vez, a população do Prata 

prestigiou este. No gramado do Sabiá 
estiveram craques como Viola, Muller, 
Alex Dias e muitos outros. Parabéns 
ao Edmar (Lopinho da COPASA) e fa-
mília. 

Show nas Praça XV de 
Novembro - Prata 142 ANOS

 Uma multidão compareceu na 
praça, no dia 15 de Novembro, data em 
que o Prata comemorou seus 142 anos 
de emancipação política. A Prefeitura do 
Prata promoveu grandes shows para co-
memorar a data com a animação com 

Dj Jhonatan Elyaz  e das bandas Renato 
e Cristiano, Ilgner Mendes e Checão e 
Banda. Além da população pratense, au-
toridades políticas foram recepcionadas 
pelo Prefeito. O evento foi um sucesso 
de público e de organização.

 O aniversário dos 142 anos 
de emancipação político-administrativa 
da cidade Prata foi comemorado no últi-

mo domingo, dia 15, com uma missa na 
Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo 
pelo Padre José Eduardo Faria. 

Missa na Matriz Nossa Senhora 
do Carmo – Prata 142 anos

Serviço Militar
 Diogenes Pereira de Cerquei-
ra – Cap / Delegado de Serviço Militar 
da 7ª DEL SV MIL/7ª CSM, agradeceu 
ao Prefeito pelo apoio dado a Junta Mili-
tar, pelo excelente trabalho realizado por 
Maria Rita de Freitas Oliveira (Secretária 
da JSM 221ª / Prata MG JSM – Junta de 
Serviço Militar). 

Novo Presidente da 
Câmara Municipal do Prata

 Em votação 
realizada na noite desta 
Segunda-feira (16), na Câ-
mara Municipal do Prata,  
o vereador João Batista 
“Rato do Bar foi eleito” o 
novo presidente da casa. 
Ele foi eleito por unanimi-
dade e se tornou o novo 
mandatário no Legislativo.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
COMISSÃO PRESIDIDA POR ARAN-
TES DENUNCIA LICITAÇÃO DO GO-
VERNO PIMENTEL AO MINISTÉRIO 
PÚBLICO - A comissão de Turismo, 
Indústria, Comércio e Cooperativismo 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), presidida pelo depu-
tado Antônio Carlos Arantes (PSDB) 
decidiu fazer uma representação ao 
Ministério Público de Minas Gerais 
contra o Governo Fernando Pimentel 
por indícios de irregularidades na com-
pra de 1 milhão e 500 mil kits de car-
teiras escolares orçados em R$ 276 
milhões de reais. Segundo denúncias 
de representantes da indústria move-
leira houve direcionamento do pregão, 
já que especifica marcas, procedi-
mentos de fabricação e certificações 
que afastam os fabricantes mineiros 
do processo de compra. Além disso, 
existe a suspeita de superfaturamen-
to. O preço de um kit escolar, antes 
orçado em R$ 95 reais, estaria sendo 
comprado a R$ 215 reais. Diante das 
denúncias, a comissão decidiu tam-
bém solicitar ao Governo do Estado a 
suspensão da licitação. Para o depu-
tado Antônio Carlos Arantes (PSDB) 
a situação é bastante prejudicial. Pri-
meiro, porque privilegiaria a indústria 
de outros estados em detrimento da 
mineira. Segundo, comprando fora do 
Estado o governo deixa de arrecadar 
impostos de ICMS e de ISS. E terceiro, 
promove o fechamento de indústrias e 
o desemprego. "Imaginem o preço do 
frete desses móveis vindo de Alagoas, 
Cuiabá, Curitiba ou Rio de Janeiro. 
Obvio que é mais caro do que comprar 
aqui mesmo no Estado, na própria ci-
dade ou região onde está localizada a 
escola. Além disso, o que o governo 
vai fazer com um milhão e meio de 
kits escolares num momento em que 
muitas escolas estão com os móveis 
em prefeito estado de?", questionou. 
Arantes fez questão de dizer que não 
é contra a aquisição de kits escolares, 
quando necessária. Acha, no entanto, 
que o governo atual deveria continuar 
com a forma de compra adotada até o 
governo passado. "A compra era feita 
de acordo com a necessidade das es-
colas. O dinheiro era passado à Caixa 
Escolar que comprava das indústrias 
mineiras. E não estamos falando de 
negócios milionários. Com R$ 20 mil 
ou 30 mil reais dava para equipar uma 
escola do interior", assinalou. O diretor 
financeiro do Sindifisco, Werton Brasil, 
fez uma estimativa de quanto o Gover-
no de Minas deixará de arrecadar de 
impostos se comprar de outro estado. 
"Considerando o ICMS e o ISS a per-
da deve ser de mais de R$ 30 milhões 
de reais. A questão é: por que deixar 
que outro ente da federação receba 
este dinheiro se ele poderia ficar em 
Minas? Não faz sentido", pontuou. Do 
Petrolão ao Carreirão - Comparece-
ram à audiência pública 12 deputados, 
de vários partidos. O vice-presidente 
da Comissão, deputado Felipe Attiê 
(PP), chamou a compra de "escânda-
lo do carteirão". Para o deputado, "o 
governo parece um jacaré da boca 
grande. Tem sede e fome de tudo". 
Também participaram representantes 
das empresas mineiras Poly Escolar, 
Achei Móveis Escolares, LB negócios 
Escolares e Brasil Didático, e alunos 
da escola Obra Social São José Ope-
rário, do bairro Bandeirantes, em Belo 
Horizonte. Já os secretários de Estado 
de Educação, Macaé Evaristo, e de 
Fazenda, José Afonso Bicalho Beltrão 
da Silva, também convidados para ex-
plicar a licitação, não compareceram 
nem mandaram representantes. (Jor-
nal A Folha Regional - Muzambinho/
MG)
RECESSÃO - "Um dos efeitos da 
escalada do dólar é o de nos empur-
rar ainda mais para baixo no chama-
do ranking dos PIBs globais. Com a 
economia impulsionada pelo boom 
das commodities na primeira década, 
bafejada pelos ventos favoráveis que 
vinham de fora, o Brasil chegou ao 
6o. lugar na lista, ali, todavia, ficando 
pouco e cedendo o posto ao Reino 
Unido. Neste ano, a Índia, que cresce 
forte, também nos ultrapassará, deslo-

cando-nos para o 8o. lugar no ranking. 
Ocorre que o real é a segunda moeda 
que mais perde valor em 2015 (só o ru-
blo, moeda russa, nos supera em des-
valorização), e, assim, o PIB brasileiro, 
que há pouco era de US$ 2,3 trilhões, 
desabou para US$ 1,4 trilhão, se tanto! 
Como a maré não está para peixe, não 
se deve descartar a hipótese de o real 
perder ainda mais valor. Lembrando 
que o país está em uma recessão da 
qual ninguém vislumbra saída de curto 
prazo. Assim sendo, não me admiraria 
se, além da Índia, o Brasil termine sen-
do igualmente ultrapassado por Itália, 
Canadá e Coreia do Sul, países com 
PIBs acima de US$ 1,4 trilhão e cujas 
moedas ou ficaram estáveis ou se des-
valorizaram pouco em 2015. Tudo indi-
ca que o Brasil está dando adeus ao 
"top 10" da economia global". (Sílvio 
Natal - Jornal Estado de Minas - Belo 
Horizonte/MG) 
O JOGO - Nosso país, infelizmente 
pela má gestão do governo, se encon-
tra num buraco sem fundo, A política 
econômica patina, o corte de gastos 
do governo deixa a desejar e as fal-
catruas pipocam aqui e ali, apesar da 
operação "Lava Jato". O pobre empo-
brece mais, a classe média vai perden-
do espaço e os políticos que deveriam 
se unir para dar um rumo certo ao 
país, degladiam por cargos e se ne-
cessário vendem a mãe. Corte de gas-
tos, CPMF, fechamento de ministérios 
e muito mais, são propostas discutidas 
e que estão em cima da mesa. Em 
meio a tudo isto, surge uma cabeça 
pensante e uma possível solução para 
se colocar o "caixa" do país em ordem. 
Que solução? A abertura ou reabertu-
ra do jogo, aliás, que pelo decreto lei 
2915 de 30 de abril de 1946, editado 
a sombra da Constituição de 1937, 
foi reprimido e cujos objetivos desta 
proibição eram de caráter puritano. O 
preâmbulo do decreto-lei considerava 
que a tradição moral, jurídica e reli-
giosa do povo brasileiro, era contraria 
a pratica e exploração dos jogos de 
azar. Na situação em que se encontra 
o país, com um rombo de mais de 30 
bilhões no "caixa", a abertura do jogo 
seria uma solução. Aliás, para os de-
savisados, a Caixa Econômica Fede-
ral é um grande cassino. A abertura do 
jogo deverá obedecer regras mais se-
veras, já que a corrupção é endêmica 
neste campo. De qualquer maneira, os 
larápios do colarinho branco da "Ilha" 
devem colocar sua barba de molho. A 
"lava-jato" está atenta, a qualidade dos 
investimentos e dos lucros na explora-
ção dos jogos, propiciará uma saída 
do país do buraco onde se encontra. 
A gente sai dessa, tenho certeza. A es-
perança como todos sabem, é a última 
que morre. Vamos aguardar. Quem vi-
ver, verá.  (Francisco Risola - Jornal da 
Cidade - Poços de Caldas/MG)
MINISTRO DIAS TOFFOLI CRITICA 
ALTA CARGA TRIBUTÁRIA E MÁ 
GESTÃO DO GOVERNO DILMA - Ao 
comentar a carga tributária brasileira, 
o ministro Dias Toffoli criticou o gover-
no Dilma pela má aplicação dos im-
postos. "A carga tributária brasileira é 
muito alta, 38,5%, se comparado aos 
outros países da América Latina, nós 
temos uma arrecadação de níveis de 
Europa e consequentemente serviços 
que não correspondem a esses níveis. 
LAVA JATO - O ministro do Supremo 
Tribunal Federal Dias Toffoli afirmou 
que não acredita que o desmembra-
mento da investigação do caso da 
senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), 
dentro da operação Lava Jato, irá en-
fraquecer o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo juiz Sergio Moro e o 
procurador geral da República, Rodri-
go Janot. A senadora é suspeita de se 
beneficiar de fraudes no Ministério do 
Planejamento. “Tanto o Ministério Pú-
blico da União, quanto a Polícia Fede-
ral e os juízes federais de todo o Brasil 
estão habilitados e têm competência 
para fazer as investigações, para ana-
lisar os fatos”. Não há um juiz federal 
melhor que outro, não há uma Polícia 
Federal de um Estado. (Jornal Diário 
Boca do Povo - Sete Lagoas/MG) 
35 ANOS DO PT - O PT PREPARA 
HÁ 35 ANOS ESSE MOMENTO QUE 
VIVEMOS HOJE - Caros leitores, 
quando dizemos ou escrevemos que 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Raul Soares 2061, com 04 quartos sendo 01 suíte, 
sala, quiosque, garagem p/ 02 carros, piscina e portão eletrônico: Tratar (34) 
3431-1558. Lanchonete do André.
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).

o PT tinha um projeto de poder junta-
mente com os outros países da Améri-
ca Latina, muitos dizem que estamos 
loucos. Pois bem assista a esse link 
e verá que tudo que falamos é com-
provado pela coletânea de vídeos. 
Portanto se você ainda sonha em ver 
seu país longe dessa bandidagem po-
lítica que vivemos, mude sua atitude. 
Poste em redes sociais, politize seus 
conhecidos, familiares, vá em movi-
mentos de protestos, pois esta luta 
só será vencida quando for a Luta 
de Todos. https://www.youtube.com/
watch?v=ybdiDajIFhk (Inez Valadares 
- Jornal Diário Boca do Povo - Sete 
Lagoas/MG)    
SORTUDO - O crime no Brasil só não 
compensa para ladrão de galinha apa-
nhado com a mão na massa. Fernando 
Baiano, suspeito de fazer lobby para o 
PMDB (embora o partido sempre ne-
gue), deixa nesta quarta-feira o frio de 
siberiano da cadeia em Curitiba para fi-
car em "prisão domiciliar" em um apar-
tamento de 800 metros quadrados, 
que vale uns R$ 12 milhões, na Barra 
da Tijuca, no calorento Rio de Janeiro. 
O lobista Fernando Baiano já foi con-
denado na primeira instância da Justi-
ça Federal em Curitiba a 16 anos e um 
mês de prisão por corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, sob acusação 
de receber US$ 40 milhões de propina 
nos anos de 2006 e 2007 para inter-
mediar a contratação de navios-sonda 
para a perfuração de águas profundas 
na África e no México. 
MINERAÇÃO PARLAMENTAR - O 
Estadão denuncia que empresas mi-
neradoras doaram ao menos R$ 6,6 
milhões às campanhas de deputa-
dos federais que tratam diretamente 
do novo Código de Mineração e aos 
parlamentares da comissão externa 
da Câmara criada para monitorar os 
efeitos do rompimento das barragens 
da Samarco no município de Mariana, 
em Minas. Levantamento no banco de 
dados do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) mostra que 28 dos 36 deputa-
dos de três comissões sobre minera-
ção receberam doações do setor no 
ano passado. Só a Vale, controladora 
da Samarco junto com a BHP, doou R$ 
4,2 milhões a deputados.  
IMITANDO A GENTE? - Do professor 
de História Silas Ayres, no Facebook, 
uma comparação entre a maneira 
francesa e a brasileira de tratar com 
crimes bárbaros - ou não: "O Estado 
francês age como a polícia carioca. 
Quando um policial é assassinado ou 
morto em combate, a polícia tem um 
padrão de comportamento: primeiro 
diz que já identificou os criminosos, de-

pois manda o BOPE atacá-los, com as 
tradicionais entrevistas que informam 
quantos bandidos mataram, quantas 
armas apreendidas, quantas prisões 
e quanta droga foi confiscada. De pre-
ferência, sem dizer quantos inocentes 
foram mortos ou feridos. Tudo para 
dar uma resposta à opinião pública e 
principalmente para reafirmar que tem 
o controle sobre a cidade e que todos 
podem ficar tranquilos, continuando 
a trabalhar normalmente, e principal-
mente dizendo que os turistas podem 
continuar visitando a cidade maravilho-
sa. A França está fazendo igualzinho, 
sem a mínima ideia do que aconteceu 
na sexta-feira. A economia não pode 
parar, todos de volta ao trabalho que o 
Estado vai protegê-los. Mas precisam 
demonstrar aos 84 milhões de turistas 
que podem continuar visitando o país. 
Quem tiver coragem, pode se arriscar".
GASTANÇA COM CONSULTORIAS 
- Questionamento do engenheiro Raul 
Rechden enviado a vários parlamen-
tares da CPI dos Fundos de Pensão: 
A holding Invepar, nos últimos dois 
anos e meio findos em junho de 2015, 
gastou R$199.887.000,00 - isto mes-
mo, quase 200 milhões de reais - com 
consultoria e assessoria. No mesmo 
período, o desempenho da holding foi 
catastrófico: prejuízo acumulado de 
R$1.097.419.000,00. E aos que dão 
apoio aos trabalhos da CPI dos fun-
dos de pensão sugiro que examinem 
mais essa questão relativa à Invepar, 
lembrando que essa companhia é 
praticamente controlada pelo governo 
federal, pois 3/4 de sua participação 
acionária pertence à Previ, Petros e 
Funcef, o restante pertencendo à OAS, 
empreiteira envolvida na operação 
Lava a Jato.
MÉRITO DA DILMA - Do Olavo de 
Carvalho, no Facebook, uma dedada 
na Dilma e outra no $talinácio: "Lula 
pode não entender grande coisa de 
economia marxista, mas em matéria 
de estratégia e tática foi o maior dos 
maiores - "o cara", como disse o Oba-
ma. Chegou ao cume com uma habili-
dade impressionante, que o próprio Lê-
nin aplaudiria, e só começou a cair por 
causa do "timing": cumpriu seu papel 
na transição revolucionária, instauran-
do a hegemonia, a concentração po-
der político e econômico e o aparelha-
mento do Estado, mas, por resolução 
do partido e não dele próprio, deixou 
para a sucessora a incumbência do 
"upgrade" decisivo, que ela não tinha 
a menor condição de realizar. Não fui 
eu quem fodeu com os planos do Lula. 
Foi a Dilma. Esse mérito ninguém tira 
da Mulher Mandioca".
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Final Campeonato 
Amador Prata – MG

 Aconteceu no dia 15 de 
Novembro no Estádio Cid Pádua Vi-
lela a grande final do Campeonato 
Amador, entre Pratense e Coritiba e 

quem levou o título foi à equipe da 
Pratense que venceu por 2 a 1 fican-
do assim com o título de campeão 
2015. 

Rejeição popular atinge 
PT, PP e PMDB

 O PT, PMDB e PP são 
partidos que podem ser conde-
nados ou extintos no decorrer da 
Operação Lava Jato. A evolução 
das investigações da Operação 
que apura desvios indevidos de re-
cursos da Petrobrás poderá parali-
sar ou mesmo cancelar o registro 
de grandes partidos políticos na-
cionais envolvidos no escândalo. 
Partidos que teriam se beneficiado  
de desvios de dinheiro da estatal 
do petróleo, através de propinas ou 
de concorrências fraudulentas en-
tre 2004 e 2014 (governos de Lula 
e Dilma) poderão ser condenados 
pela Justiça Federal a devolver os 
valores desviados e ainda serem 
penalizados por pesadas multas 
em dinheiro. Ou mesmo poderão 
ter o registro cancelado definitiva-
mente. Para garantir o pagamento 
das multas impostas pela Justiça, 
os partidos condenados no Petro-

lão poderão ter os recursos que 
recebem do Fundo Partidário, reti-
dos pela Justiça. O PT, por exem-
plo, já começou a ser um partido 
rejeitado por expressiva parcela 
do eleitorado nacional.  Segundo o 
IBOPE em recente pesquisa, o PT 
é rejeitado por 38% do eleitorado 
e apenas 12% continuam a de-
fender o Partido Vermelho, quais-
quer que sejam as consequências. 
Conclusão: entre três brasileiros 
petistas, dois já decidiram aban-
donar o Partido fundado por Lula e 
liderado hoje no pleno federal pela 
presidenta Dilma. Distante do PT, 
o principal partido da Oposição, o 
PSDB, está em segundo lugar na 
rejeição do eleitorado com 8% e é 
seguido por PMDB com 6%. (Ivan 
Santos é jornalista do jornal Cor-
reio de Uberlândia. Comentário 
transcrito de sua coluna diária do 
jornal.)

por Ivan Santos 

RECEITAS DO CHEF ALMIR FELICIO

INGREDIENTES
500 g de couve-flor já limpa e separada em buquês
250 g de beterraba descascada e picada
1 xícara (chá) de leite
1 colher (sobremesa) de maionese
2 colheres (sopa) de queijo ralado
1 colher (sobremesa) de margarina 
Sal a gosto
1 pitada de noz-moscada
1 xícara (chá) de creme de leite sem soro

MODO DE PREPARO
Disponha os buquês de couve-flor no refratário de forma circular, com 
os talos voltados para a borda. Respingue com ½ de xícara (chá) de 
água. Tampe e leve ao micro-ondas por 10 a 20 minutos na potência 
alta. Retire e dê um tempo de espera de 5 minutos. Escorra, tempere 
com sal e azeite e reserve. Coloque a beterraba picada respingada 
de água em um refratário tampado e leve ao micro-ondas por 5 a 6 
minutos na potência alta. Aguarde 10 minutos em tempo de espera. 
Reserve 50 g de beterraba cozida. Coloque o restante no liquidifica-
dor com o leite e a maionese. Bata bem. Coloque em um refratário 
e acrescente a margarina, o queijo ralado, a noz-moscada e o sal. 
Leve ao micro-ondas por 3 a 5 minutos na potência alta, mexendo 
na metade do tempo. Retire e acrescenta o creme de leite. Coloque 
o creme de beterraba sobre a couve-flor e jogue por cima os pedaci-
nhos de beterraba reservados.

Couve-flor rosada
Servidores do Judiciário, com 

aumento salarial vetado, advertem: 
"Renan, tua hora já vai chegar"

 A guerra de todos contra 
todos, no gigantesco impasse ins-
titucional que caminha para uma 
ruptura no Brasil, promete momen-
tos de muita tensão neste final de 
ano. Parlamentares formalmente 
suspeitos ou processados por cri-
mes de corrupção (um terço ou 
até metade do Congresso) já po-
dem se preparar para a retaliação 
do judiciário. Motivo conjuntural: 
o veto do legislativo ao reajuste 
dos servidores - incluindo os ma-
gistrados. O Palhasso do Planalto 
comemorou a vitória apertadíssi-
ma, por apenas dois votos, para 
que fosse mantida a posição da 
Presidenta Dilma Rousseff, que já 
tinha rejeitado os reajustes médios 
de 56% (que poderiam chegar, em 
alguns casos, a 78,56%). Preva-
leceu, sem muita convicção entre 
os deputados e senadores, a tese 
de que o aumento salarial no judi-
ciário causaria um rombo de R$ 
36,2 bilhões nas contas públicas. 
A partir de agora, deve falar mais 
alto a "sede de vingança". Servi-
dores do judiciário, injuriados na 
galeria do Congresso, já manda-
ram ontem um grito de recado: "Ô, 
Renan, pode esperar, a tua hora 

já vai chegar". Da mesma forma 
como já chegou para o presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha... 
A "vingança" (para uns) ou "senso 
de justiça" (para outros) recairá 
sobre 132 parlamentares que vo-
taram, abertamente, pela manu-
tenção do veto. Mas pode ser que 
não haja perdão, também, para 
os 251 que apoiaram a derrubada 
(eram necessários 257). Os 11 que 
se abstiveram também ficam com 
o "filme queimado". O governo já 
tinha negociado com a cúpula do 
Judiciário um reajuste bem menor 
para os servidores. No Orçamento 
da União de 2016, previu o reajus-
te acordado de até 41,5% ao longo 
de quatro anos, em oito parcelas. 
O impacto na folha do Judiciário 
será de 23% do reajuste dado. 
Descontentes e insatisfeitos, os 
servidores insistem no reajuste de 
até 78,56% - que foi perdido. Eles 
não aceitam as perdas salariais 
impostas pelos 5,5% dados anu-
almente a todos os servidores da 
União. Por tanta bronca, a hora de 
muita gente pode estar próxima de 
chegar...  (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 18 de No-
vembro de 2015).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

Borges Mendes e Jefferson Ribei-
ro Braga, um recado dado ontem 
pelo procurador regional da Re-
pública Carlos Fernando Santos 
Lima, coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato, também apavorou 
a cúpula da petelândia: “Vamos 
aprofundar as investigações verti-
calmente até atingir o núcleo efe-
tivo de toda a corrupção na Petro-
bras e, tenho certeza, é o mesmo 
dos outros órgãos públicos. Creio 
que nós temos bastante indicativo 
que, até mesmo pela prisão do 
Dirceu, que já estamos bastante 
perto da real decisão de corrup-
ção no País”. O procurador Carlos 
Fernando dos Santos Lima adver-
tiu ontem que a comprovação de 
corrupção de pelo menos US$ 30 
milhões na compra da Refinaria 
de Pasadena, nos Estados Uni-
dos, pode até anular o negócio. A 
compra foi realizada em 2005 pela 
Petrobras, sob comando do ex-di-
retor de Internacional Nestor Cer-
veró. Causou um prejuízo de US$ 
792 milhões - conforme cálculos 
do Tribunal de Contas da União. 
Sobre este escândalo, o procura-
dor Carlos Lima avisou: "Já temos 
nomes de funcionários e colabo-
rações (premiadas) que indicam 
o recebimento de propina. Quem 
sabe com essas provas consi-
gamos talvez anular a compra e, 
quem sabe, ressarcir o patrimônio 
público brasileiro". Só o delator 
premiado Paulo Roberto Costa te-
ria admitido o recebimento de US$ 
1,5 milhão "para não atrapalhar a 
compra" de Pasadena. O total 
pago a outros diretores da empre-
sa chega a US$ 6 milhões. O resto 
da propina teria ido para políticos 
do PMDB. Agora, a Força Tare-
fa quer aprofundar agora provas 
para sustentar que foram cometi-
dos crimes de organização crimi-
nosa, formação de cartel, crime 
contra as licitações, corrupção ati-
va e passiva, lavagem de dinheiro 
e crime contra o sistema financei-
ro nacional. Os investigadores e 
peritos se debruçam sobre docu-
mentos e contratos das refinarias 
Abreu e Lima (em Pernambuco) e 
do Comperj (Complexo Petroquí-
mico em Itaboraí, RJ). As novas 
delações premiadas e reunião de 
provas vão confirmar quem seria o 
verdadeiro chefe do esquema da 
Lava Jato. (©Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 17 de 
Novembro de 2015.

Força Tarefa promete apontar 
chefe de esquema de R$ 42 bilhões 

pagos em propinas na Lava Jato

 Os efeitos da Operação 
Corrosão, a vigésima deflagrada 
na Lava Jato, tendem a corroer 
a blindagem do ex-presidente da 
Petrobras, José Sérgio Gabrielli, 
um dos principais homens-fortes 
de Luiz Inácio Lula da Silva. Tam-
bém prevê problemas para a já 
corroída Presidenta Dilma Rous-
seff, sobretudo em futuras ações 
judiciais em que investidores da 
estatal pedem ressarcimento por 
prejuízos. Como ela era a "presi-
dente" do Conselho de Administra-
ção da companhia, quando a refi-
naria de Pasadena foi comprada 
(segundo investigações) na base 
de milhões de dólares em propi-
na, Dilma corre o risco de acabar 
processada, principalmente em 
tribunais dos EUA, assim que não 
tiver mais foro privilegiado. A Lava 
Jato também atinge um ponto em 
que lança suspeitas de cumplici-
dade política generalizada com 
os esquemas de corrupção. Um 
laudo do Setor Técnico-Científico 
da Polícia Federal confirma que a 
empreiteira Odebrecht teria usa-
do recursos obtidos em contratos 
com a Petrobras para pagar patro-
cínios ao Instituto Fernando Hen-
rique Cardoso e ao Instituto Lula 
e sua empresa LILS Palestras, 
Eventos e Publicações. A mesma 
perícia oficial estima pagamentos 
indevidos de R$ 42 bilhões em 
propinas feitos pela Petrobras, en-
tre 2004 e 2014, para 27 empre-
sas - que receberam um total de 
R$ 215,67 bilhões em contratos. 
O laudo foi uma “análise dos ves-
tígios e das evidências materiais 
relacionados ao Grupo Odebrecht 
no período compreendido entre 
2004 e 2014". Os peritos escre-
veram: “Os dados analisados até 
o momento apontam a formação 
de cartel nos contratos firmados 
com as empresas listadas acima, 
por meio do qual teriam sido re-
alizados pagamentos indevidos 
por parte da Petrobras. Tais pa-
gamentos teriam sido viabilizados 
por meio da majoração excessiva 
das margens de lucros das con-
tratantes, em percentuais bem 
acima daqueles constantes dos 
Demonstrativos de Formação de 
Preços (DFP) apresentados, uma 
vez que realizados em ambiente 
cartelizado”. Além do teor parcial 
do assustador laudo assinado 
pelos peritos criminais federais 
Audrey Jones de Souza, Raphael 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, churras-

queira, piscina e cozinha 
com fogão a lenha com 

dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA
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uma decisão que pode ter sido 
decisiva para a rápida expansão 
desse seu projeto. São dezenas 
de militares que, unidos às multi-
dões de estrangeiros que viajaram 
à Síria e ao Iraque, em parte expli-
cam a receita dos sucessos des-
sa organização em comparação 
com os outros grupos militantes 
na região. Foi só depois da mor-
te de Haji Bakr, em janeiro do ano 
passado, que a sua participação 
no processo foi destrinchada. Em 
especial, depois de a revista ale-
mã "Der Spiegel" ter tido acesso a 
uma série de documentos encon-
trados em Tal Rifaat, no norte da 
Síria, detalhando o planejamento 
do califado. A reportagem foi pu-
blicada em abril de 2015. 

Ex-militar de Saddam Hussein 
ajudou a estruturar Estado Islâmico

 O autodeclarado califa 
Abu Bakr al-Baghdadi é por ve-
zes visto como a principal força 
do Estado Islâmico. Mas, quanto 
mais informações são reunidas 
sobre essa organização, mais se 
torna evidente que as suas ma-
quinações dependeram de outro 
personagem: o enigmático Haji 
Bakr. Até recentemente sem ter 
recebido atenção internacional, o 
ex-militar iraquiano Haji Bakr teve 
um papel central na estruturação 
do Estado Islâmico desde que Ba-
ghdadi tornou-se o seu líder. Em 
especial, esse "senhor das som-
bras" - como era conhecido entre 
alguns - incluiu ex-membros do 
alto escalão do Exército iraquiano 
nas fileiras do Estado Islâmico, 

Estado Islâmico e aquelas do duro 
regime iraquiano de Hussein. Haji 
Bakr viajou à Síria em 2012 para 
preparar um território fértil ao Es-
tado Islâmico. Ali, estudou o apa-
rato de segurança e infiltrou-se no 
tecido da sociedade local. Docu-
mentos mostram, por exemplo, 
que ele tomou nota de quais eram 
as famílias influentes da região e 
quais eram suas fontes de renda. 
Haji Bakr também teria estudado 
ali como chantageá-los a partir 
de suas faltas diante do código 
religioso do islã. No processo, ele 
reproduzia a lição aprendida em 
sua passagem pelo governo ira-
quiano: "Ninguém, nem mesmo 
generais no serviço de inteligên-
cia, estava seguro de que não era 
espionado", segundo o semanário 
"Der Spiegel". 

PARALELO COM SADDAM 
 A identidade real de Haji 
Bakr era Samir Abd Muhammad 
al-Khlifawi. Os nomes, porém, 
eram conhecidos apenas em cír-
culos restritos, entre alguns mili-
tantes dessa organização terroris-
ta. O semanário alemão recolheu 
relatos sobre o ex-militar, descrito 
por adjetivos que incluíam "edu-
cado", "atencioso", "desonesto" 
e "malicioso". Ele é até hoje uma 
das figuras mais controvertidas 
do Estado Islâmico. Os papéis 
recolhidos em Tal Rifaat foram 
importantes especificamente para 
determinar o papel desempenha-
do por ex-membros do Exército 
de Saddam Hussein (1937-2006), 
ditador deposto e morto após a in-
vasão americana de 2003. Parte 
da explicação está nos métodos: 
há paralelos entre as ações do 

Enquanto assistia ao sucesso de 
seus planos, com a expansão do 
Estado Islâmico, Haji Bakr foi mor-
to por rebeldes em janeiro do ano 
passado, durante embates em 
território sírio. Segundo a revista 
"Der Spiegel", militantes rivais en-
contraram passaportes, celulares 
e documentos na casa dele. Mas 
não havia nenhum Alcorão. (Fon-
te: Site UOL)

SEM ALCORÃO 
 Haji Bakr, diferentemen-
te do autoproclamado califa Ba-
ghdadi, é descrito como um ho-
mem nacionalista, mais que como 
um islamista. Ele teria sofrido um 
forte baque quando, em 2003, 
os EUA decidiram dissolver todo 
o Exército iraquiano - alienando 
militares bem treinados e influen-
tes que, mais tarde, iriam unir-
-se a radicais e buscar vingança. 
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Quem poderá reagir 
contra a "gestapo fiscal"? 

declarados pelo cidadão ou pelas 
empresas na declaração anual 
do Imposto de Renda. A Receita 
cruzará os dados da e-financeira 
com o e-social e conferir se tudo 
coincide com a movimentação 
declarada pelo contribuinte. Na 
realidade, ocorrerá uma devassa 
mês a mês de toda sua movimen-
tação bancária, Planos de Saúde, 
Cartórios de imóveis, Instituições 
financeiras, Bolsas de Valores, 
Cartões de Crédito, Aplicações 
financeiras por cpf e empréstimos 
consignados. Nada disso ficará 
sigiloso para o vigilante Estado 
Capimunista tupiniquim. O plano 
técnico é que, a partir de 2017, as 
declarações de imposto de renda 
já sejam preenchidas, automati-
camente, pelo sistema da Recei-
ta. O cidadão só vai informar se 
os dados conferem ou não, e por 
qual motivo. O modelo vai abrir a 
brecha para perseguições seleti-
vas. Quem garante que aqueles 
que forem considerados "inimigos 
do Estado" não vão sofrer um rigor 
seletivo do fisco? A Lei Comple-
mentar 105 define concretamen-
te que o sigilo bancário engloba 
“operações ativas ou passivas e 
serviços prestados” pelas insti-
tuições financeiras. Acontece que 
as gestapos tupiniquins fazem o 
que querem. Apesar da expressa 
proteção constitucional, ocorrem 
quebras de sigilos bancários e 
fiscais de indivíduos ao arrepio da 
lei. Instituições bancárias cedem 
informações resguardadas com 
sigilo a terceiros ou até mesmo 
a outras instituições bancárias. 
(©Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 16 de Novembro 
de 2015).

 A maior novidade das 
manifestações de rua ocorridas 
domingo (reunindo menos gen-
te que o esperado) foi a entrada 
em cena, em Brasília, do boneco 
gigante do General Antônio Mou-
rão - mais novo "herói nacional" 
(depois do juiz Sérgio Moro). O 
militar simboliza aquela coragem 
de emitir um grito patriótico contra 
tudo de errado no Brasil - onde é 
preciso haver uma reação concre-
ta e objetiva contra muitos abusos 
cometidos pela máquina estatal. 
Por enquanto fica restrita à grita-
ria nas redes sociais o protesto 
contra mais uma inconstitucional 
medida do desgoverno do crime 
organizado. Uma Instrução Nor-
mativa da Receita Federal, que 
fere claramente o inciso VII do 
Artigo 5o da Constituição Federal, 
vai permitir, na prática, a quebra 
do sigilo bancário dos contri-
buintes. Com esta "e-financeira", 
o fisco se concede poderes de 
uma gestapo tupiniquim para re-
alizar um cruzamento fiscal até 
então protegido legalmente. A IN 
1.571/2015 determina que, a partir 
de dezembro deste ano, bancos, 
seguradoras, planos de saúde, 
distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários e demais instituições 
financeiras, deverão enviar para a 
Receita Federal, toda a movimen-
tação financeira dos cidadãos. As 
informações serão mês a mês,  e 
os saldos no final de cada ano de 
todas as operações que o contri-
buinte realizou no ano. O Leão 
quer conhecer, com exatidão, a 
movimentação financeira detalha-
da de cada brasileiro (seja pessoa 
jurídica e física) e assim confron-
tar os valores informados com os 

Poder de compra de recri-
ador cai 10% no Sudeste

cionam ganho de produtividade 
nesta etapa da produção. Há re-
giões em que o sistema típico já 
é a integração lavoura-pecuária e, 
em maior escala, tem sido nítido 
o esforço para se reduzir a idade 
de abate dos animais. Além disso, 
dados mostram que pecuaristas 
de cria também têm conseguido 
ganhos de produtividade que, por 
sua vez, favorecem quem trabalha 
com a engorda. Entre o ano pas-
sado e 2015, houve aumento de 
0,7% no peso médio do bezerro de 
Mato Grosso do Sul, por exemplo. 
(Fonte: Cepea/Esalq)

 O poder de compra de 
pecuaristas de engorda caiu em 
todas as regiões acompanhadas 
pelo Cepea em 2015, em torno de 
10% no Sudeste, Centro-Oeste e 
Norte e de 8% no Sul do País. Se-
gundo pesquisadores do Cepea, 
esse cenário reflete a maior valo-
rização do bezerro em detrimen-
to do boi gordo. Para amenizar o 
impacto do aumento dos custos 
decorrentes da valorização do be-
zerro, levantamentos de campo do 
Cepea mostram que pecuaristas 
de recria-engorda têm intensifica-
do o uso de técnicas que propor-

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2016
 A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em 
conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Ru-
rais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de 
abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical 
Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do 
que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os pro-
dutores rurais, pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem 
empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica 
rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos 
termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, 
para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, devida por força do Decreto-
-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR 
deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2016, em 
qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação 
bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até 
a data do vencimento (31 de janeiro de 2016), constituirá o produtor rural 
em mora e o sujeitará ao ptagamento de juros, multa e atualização mone-
tária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas 
informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secre-
taria da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para 
os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que 
estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º 
Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de 
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela 
via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, 
à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, 
diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. 
Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e cobrança da 
Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede 
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília 
- Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu 
Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.
org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 18 de novembro de 2015. 

João Martins da Silva Júnior 
Presidente da Confederação 
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Valor da Produção 
Agropecuária será recorde

nas culturas de cebola, com 167%; 
mamona, com 95,1%; pimenta do 
reino, com 74,6%; soja, com 5,7%; 
milho, com 4,9% e algodão, com 
2,8%. Os elevados volumes de pro-
dução de milho e soja tiveram maior 
contribuição no elevado VBP deste 
ano. No ranking por regiões do in-
dicador, o Sul mantém a liderança, 
com VBP de R$ 136,3 bilhões. Em 
seguida, o Centro-Oeste, com R$ 
127,2 bilhões, Sudeste, com R$ 
117,4 bilhões, Nordeste, com R$ 
44,6 bilhões, e Norte, com R$ 27,4 
bilhões. (Fonte: Ministério da Agri-
cultura)

 O Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) de 2015 é o 
mais alto da série histórica, iniciada 
em 1989, com perspectiva de atin-
gir R$ 487,9 bilhões, segundo da-
dos apurados em outubro passado 
pela Secretaria de Política Agrícola 
(SPA) do Ministério da Agricultura. 
Do total, as lavouras representam 
R$ 311,8 bilhões, e a pecuária, R$ 
176,1 bilhões. Apesar do resultado 
favorável, o grupo de lavouras que 
sustentou o VPB não é grande, assi-
nala a Coordenação-Geral de Estu-
dos e Análises da SPA. Os maiores 
aumentos do indicador ocorreram 

Arábia Saudita 
derruba embargo à 

carne bovina in natura
sentar potenciais 50 mil toneladas 
de carne bovina in natura exporta-
das pelo Brasil à Arábia Saudita ao 
ano, gerando receita estimada de 
US$ 170 milhões. O embargo foi 
iniciado em 2012, quando a Arábia 
Saudita suspendeu as compras 
após um caso atípico de doença 
da vaca louca. "A Arábia Saudita 
era um dos últimos países que nos 
faltavam. O último será o Japão, 
onde deveremos abrir o mercado 
para a nossa carne processada", 
disse a ministra Kátia Abreu. (Fon-
te: CarneTec)

 A Arábia Saudita derru-
bou o embargo à carne bovina 
in natura brasileira na última se-
gunda-feira, 9 de novembro, com 
a assinatura do novo modelo de 
Certificado Sanitário Internacional 
por representantes dos governos 
dos dois países. O fim do embargo 
representa abertura não apenas 
do mercado saudita, mas de todos 
os países do Golfo que seguem as 
decisões sanitárias dos árabes. O 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento estima que a der-
rubada do embargo possa repre-


