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Interclasse Escola Estadual do Prata 2015

 Foi realizado no Ginásio Poliesportivo entre 
os dias 05 e 13 de novembro, os jogos de Interclasse 
da Escola Estadual do Prata, sob a organização de Ro-
nivon Ferreira Santos e Caroline Lopes Ribeiro, com 
apoio dos gestores, professores e secretaria de espor-
te e lazer sob o comando de Amauri Oliveira Macedo, 
e Alan Fernando com os patrocinadores: Prefeitura do 
Prata, Serralheria do Tetel e os vereadores: Wilson, 
Cleber Turmeiro, Romecarlos, Rubico, Rato do Bar, e a 
participação massiva do corpo dicente. Contando com 
as modalidades de Voleibol Feminino, Futsal Masculi-
no e Feminino, o evento foi um grande sucesso, pois 

além de ser um incentivo ao esporte, ao trabalho em 
equipe, a competitividade, e à disciplina, teve um gran-
de índice de aprovação, e revelando grandes talentos 
de nossa cidade. Na decisão do Futsal Feminino tive-
mos a grande final entres as equipes do 1º Colegial e o 
3º Colegial que se consagrou campeão ao vencer por 
3 a 1. No Futsal Masculino a Final foi entre as equipes 
da Chapecoense (3ºA) e o Real Madrid (3ºB/2ºE) que 
se consagrou campeão, depois de um grande jogo, 
que terminou empatado em 4 a 4, nos pênaltis o Real 
Madrid levou o titulo vencendo por 6 a 5. Futsal Femi-
nino Campeão: 3º Colegial, Vice Campeão: 1º Colegial, 

Natal nos Distritos
 A Prefeitura do Prata já 
iniciou o Natal nos distritos. Atra-
vés das secretarias de Educação e 
Assistência Social, a prefeitura dis-
tribuiu presentes às crianças. Os 
locais que ocorrem essa ação são 
nas próprias unidades de ensino.

 A Universidade Aberta e In-
tegrada de Minas Gerais UAITEC Polo 
Prata, recebeu recentemente a visita 
dos coordenadores André Araújo e 
Rodrigo Maia da Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior de Minas Gerais (SECTES). Em 

visita ao Prata os coordenadores di-
vulgaram os novos cursos de idiomas, 
Inglês e Espanhol que serão ofertados 
gratuitamente em breve pela UAITEC 
de Prata a toda população. O crono-
grama das matrículas será divulgado 
em breve!

Novos Cursos UAITEC

Reunião na IMEPAC ( Faculdade de Medicina de Araguari)
 O Secretário de Saúde Dr. Ri-
cardo Ticly juntamente com o Chefe do 
Setor de Atenção Básica PSF Claudimar 
e o Advogado Dr. Augusto, buscando 
melhorias pra saúde do Prata.Projeto 
que será instituído Residência Médica 
nos PSF. Futuramente em Prata tere-
mos um Médico e um Residente forma-
do atendendo a população pratense. 

Treinamentos para melhorias na saúde
 Foi realizado com 
as técnicas de enfermagem na 
Superintendência Regional de 
Saúde de Uberlândia nos dias 
21/09/2015 com o tema saúde 
da mulher no dia 07/10/2015 
com o tema calendário vacinal 
no dia 16/11/2015 com o tema 
Urgência e Emergência. Estes 
cursos consolidam em uma ca-
pacitação para os técnicos. O 
ato de construir pressupõe en-
volvimento, responsabilidade, 
participação e motivação, pro-
porcionando aos seus funcioná-
rios tal oportunidade, para que 
ao final da jornada todos sejam 
beneficiados: o paciente que se 
restabeleceu e o profissional 
que cumpriu seu papel.

Bola de Ouro: Sayonara Camargo (3º Colegial), Reve-
lação: Bruna Araújo (1º Colegial), Artilheiras: Sayona-
ra Camargo (3º Colegial), Priscila (3º Colegial), Bruna 
Araújo (1º Colegial), Goleira Menos Vazada: Emily (3º 
Colegial). Futsal Masculino Campeão: Real Madrid 
(3ºB/2ºE), Vice Campeão: Chapecoense (3ºA), Bola 
de Ouro: Bruno Ferreira (Real Madrid), Revelação: Vic-
tor Matheus (Portuguesa), Artilheiro: Ricardo Oliveira 
(Chapecoense), Goleiro Menos Vazado: Eduardo (Real 
Madrid). “Se você quer ser bem sucedido, precisa ter 
dedicação total, buscar seu ultimo limite e dar o melhor 
de si.”(Ayrton Senna) Parabéns a todos...!!!
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
POLÍCIA MILITAR PRENDE ASSALTAN-
TES E RECUPERA VEÍCULO ROUBADO 
- A vítima chegava em sua residência em 
uma camionete FORD RANGER, de cor 
branca quando, já dentro da garagem da 
casa, foi abordada por dois indivíduos, os 
quais estavam armados com faca. Após ren-
derem a vítima, colocaram-na no banco de 
trás da camionete e deslocaram pela estra-
da vicinal do "burro morto", que dá acesso 
ao distrito de Patrimônio do Rio do Peixe. 
- Neste local, os autores liberaram a vítima, 
aproximadamente a 15 km da Prata, que 
conseguiu socorro em uma chácara ali per-
to. Ocorre que o veículo possui sistema de 
rastreamento por satélite, ocasião em que 
os policiais de Prata, em contato contínuo 
com a operadora, puderam acompanhar e 
mobilizar o esforço policial necessário, cul-
minando com a prisão de quatro autores na 
cidade de Itumbiara-GO. O veículo roubado 
foi recuperado e todos os envolvidos foram 
conduzidos à delegacia de polícia da cidade 
goiana para a entrega dos presos.
TRAFICO DE DROGAS NO PRATA - Du-
rante operação antidrogas, através de uma 
denuncia anônima, via 190, que o autor 
Deller Gustavo Batista Oliveira Guimaraes, 
iria comprar 50 reais de drogas do autor 
Oliemerson Mordecharles Tomaz Rezende 
que possui um lanche localizado na Praça 
JK. Numero 121, centro, De imediato a PM 
passou a monitorar o local, e o autor Del-
ler foi visto adentrando no lanche e a porta 
de imediato foi fechada. Os policiais aguar-
daram por alguns instantes devido o autor 
Deller não sair, bateram na porta e foram 
atendidos pelo autor Charles, que ao ser 
questionado pelo paradeiro do autor Deller, 
este negou que o mesmo estava ali. Com 
sua autorização realizamos uma busca no 
interior do lanche, onde foi localizado o autor 
Deller escondido na cozinha. Ainda duran-
te as buscas foram localizadas jogadas no 
chão 05 pedras de crack doladas prontas 
para venda e em um dos bolsos do autor foi 
localizado 50 reais dobrado e no outro bolso 
390 reais em notas fracionadas e 02 apare-
lhos de celular. Quando os policiais estavam 
no local realizando as buscas, o telefone do 
autor Charles tocou varias vezes pedindo 
entorpecentes, inclusive em uma dessas li-
gações foi possível levantar o endereço de 
quem estava pedindo a droga. A PM compa-
receu ao local onde foi presa a usuária que 
estava solicitando o entorpecente, além de 
04 usuários que também estavam na resi-
dência e iriam consumir a droga, com eles 
foram aprendidos 57 reais e o celular usa-
do na ligação. Os autores foram presos e 
conduzidos à delegacia, juntamente com os 
materiais apreendidos.
COAF: BUMLAI FEZ SAQUES SUSPEI-
TOS DE R$ 3 MILHÕES DE REAIS EM DI-
NHEIRO VIVO - O pecuarista José Carlos 
Bumlai, preso nesta terça-feira na 21a. fase 
da Operação Lava Jato, sacou mais de R$ 
3 milhões em operações atípicas comuni-
cadas por bancos ao Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras (COAF). Vários 
saques foram feitos por um policial militar. A 
Polícia Federal e o Ministério Público Fede-
ral rastreiam a destinação da elevada movi-
mentação em espécie nos últimos anos. 
GERENTE DE VENDAS DA BR DISTRI-
BUIDORA É PRESO PELA POLICIA FEDE-
RAL EM BRASILIA - Depois da Operação 
Lava Jato, esperava-se que funcionários da 
Petrobras ficassem um bom tempo longe do 
noticiário policial. Ledo engano. Na Opera-
ção Dubai, deflagrada pela Polícia Federal 
na manhã desta terça-feira, em Brasília, o 
gerente de vendas da BR Distribuidora no 
Distrito Federal, Adão Pereira, foi preso 
temporariamente, junto com outras seis 
pessoas. Entre eles o gerente de vendas 
da Ipiranga e o presidente do Sindicato de 
Combustíveis do Distrito Federal. Ainda es-
tão sendo cumpridos 44 mandados de bus-
ca e apreensão e 24 conduções coercitivas. 
A investigação, comandada pelo Ministério 
Público do Distrito Federal e com o apoio 
do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), aponta para a formação de 
cartel no mercado de revenda de combustí-
veis no Distrito Federal. “Os elementos de 
prova colhidos ao longo da investigação de-
monstram que os envolvidos, empresários e 
funcionários dos mercados de revenda e de 
distribuição de combustíveis mantêm reuni-
ões e contatos frequentes com o objetivo de 
fixar preços uniformes e ao mesmo tempo 
abusivos...”, segundo os investigadores. O 
Ministério Público do DF ressalta que as 
pessoas presas e as que foram conduzidas 
a depoimento são “presumidamente inocen-
tes, até prova em contrário".
ESTE É O NOSSO PAÍS ? - Está escanca-
rado pra quem quiser ver que o PT tem um 
projeto para se manter no poder, vide a ope-
ração do Mensalão e agora a Lava Jato, que 
apura os roubos da Petrobrás. Podemos 

até ir além do somente "projeto de poder", 
pois ao que tudo indica há também vestígios 
claros de enriquecimento ilícito de muitos 
dos membros. Tem sido pontuado também 
que dentro do contexto das apurações da 
Lava Jato tem aparecido em outras estatais 
esquemas montados aos moldes do que 
atinge a Petrobrás. À frente dessa opera-
ção de desmantelamento da quadrilha que 
operava na Petrobrás está o juiz Federal 
Sergio Moro, que a tem conduzido de uma 
maneira eficaz e contundente. Juntamente 
também a Polícia Federal e o Ministério Pú-
blico. Porém recentemente o povo brasileiro 
foi tomado de assalto quando viu a sua mais 
alta corte o Supremo Tribunal Federal - STF  
- se posicionar a favor do desmembramen-
to dos inquéritos. Como desmembrar algo, 
que mais se parece uma colcha de retalhos? 
Onde os elos vão se interligando e deixan-
do pistas de um novo golpe? Pior ainda a 
decisão dos ministros abre a possibilidade 
do juiz Sérgio Moro perder o comando de 
outros processos ligados ao esquema. O 
procurador-geral da República até tentou 
convencer os ministros do Supremo di-
zendo que "Essa investigação se dirige a 
uma organização criminosa que tem vários 
ramos e que opera de maneira uniforme e 
que mesmo não envolvendo a Petrobrás, o 
esquema é o mesmo:uma organização en-
tre empresários, políticos e operadores com 
desvio de dinheiro de contratos públicos". 
Confesso que fiquei chocada, e me veio de 
pronto a atuação de alguns dos ministros do 
supremo no julgamento do mensalão, onde 
muitos dos envolvidos saíram quase ilesos 
nos processos, outros com penas tão irrisó-
rias que nos deixou com a sensação de que 
ser honesto no Brasil é ridículo. Resta-nos 
agora a esperança de que surjam outros 
magistrados com a mesma lisura e lealdade 
ao seu país como o juiz Sérgio Moro. (Inez 
Valadares - Jornal Diário Boca do Povo - 
Sete Lagoas/MG)
TRIBUTOS - "Onde vamos parar? Não bas-
tasse o governo federal pedir ao Congresso 
a volta da CPMF, agora, me vem o governo 
de Minas e aprova um aumento significativo 
das alíquotas do Imposto sobre Circulação 
de Marcadoras e Serviços (ICMS). Ainda 
para piorar, a Petrobrás autorizou o aumen-
to da gasolina e do óleo diesel e os postos já 
correram e aumentaram para nós, consumi-
dores finais. Pior é que, quando aumenta o 
preço dos combustíveis, todo o processo de 
fretamento aumenta, e aí, meu amigo, va-
mos ter alta de alimentos, vestuário, higie-
ne, serviços etc. Um problemão, enfim! Isso 
tudo depois do gás de cozinha chegar a R$ 
65 e a energia elétrica dobrar de valor em 
pouquíssimo tempo. Assim posto, mais pa-
rece um apocalipse de maldades. Tudo isso 
para quê ? Para tirar o Brasil da crise que o 
próprio governo promoveu. Hoje mesmo, no 
mercado, fiz minhas compras e voltei abati-
do, sentindo-me frustrado por pagar tantos 
impostos e não ter serviço público satisfa-
tório e ainda pagar por uma conta que não 
é minha. Até quando aguentaremos? Onde 
vamos parar? Wilton Ronald da Silva - Jor-
nal Estado de Minas - Belo Horizonte/MG) 
GOVERNO DE PIMENTEL TEM SIDO 
OMISSO SOBRE O PROBLEMA DO EN-
DIVIDAMENTO DE MINAS  - Matéria publi-
cada no Jornal O Tempo de BH revela que 
a atual administração estadual não está 
atuando junto ao governo federal e ao Con-
gresso Nacional no sentido de buscar uma 
revisão da dívida pública de Minas. Ou seja 
está sendo omisso. "Apesar da grave crise 
financeira do Estado, o governo (do estado) 
não endossa o pedido da Câmara dos De-
putados para que o Tribunal de Contas da 
União (TCU) faça uma auditoria nas dívidas 
de Minas", diz o texto publicado na coluna 
"Aparte". De acordo com a matéria, a revi-
são dos contratos seria uma das possibili-
dades para tentar renegociar juros e pra-
zos para o pagamento dos débitos com a 
União, que hoje são estimados em R$ 74,65 
bilhões e constituem um dos principais gas-
tos no orçamento estadual. A omissão do 
governo petista foi confirmada pela pró-
pria Secretaria de Estado da Fazenda, que 
assumiu não haver "qualquer pedido para 
rever a dívida ou articulação com parlamen-
tares para que o façam". A matéria lembra 
que esta foi "uma reivindicação que perpas-
sou toda a gestão tucana numa tentativa de 
aliviar as contas". De fato, nos últimos anos 
até 2014, os governadores tucanos Aécio 
Neves e Antonio Anastasia, do PSDB, e Al-
berto Pinto Coelho, do PP, atuaram intensa-
mente para tentar viabilizar a aprovação de 
um Projeto de Lei no Congresso Nacional 
em que estados e municípios reivindicam a 
redução do índice de correção de suas dí-
vidas com a União. Entretanto, o governo 
Federal do PT tem atuado no sentido de im-
pedir ou procrastinar a vigência de indicado-
res menos extorsivos. Sabe-se agora que, 
ao não endossar o trabalho do TCU, a ad-
ministração petista de Minas também está 
atuando no sentido de adiar o processo de 

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).

revisão do endividamento. Sem pressão, diz 
o jornal, o tribunal pode demorar até nove 
meses para atender a solicitação. "A falta 
de interesse está ligada ao fato de que os 
petistas de Minas não querem se indispor 
com a presidente Dilma Rousseff ou piorar 
a situação das contas federais", destaca a 
matéria, com base em informações apura-
das junto a integrantes da base aliada de 
Pimentel. Isso demonstra que o governo Pi-
mentel está mais preocupado em proteger e 
agradar o governo federal do que em defen-
der os interesses de Minas e dos mineiros. 
(Jornal Gazeta - Uberlândia/MG) 
PROPAGANDA ENGANOSA - As fabrican-
tes de smartphones Apple e Samsung foram 
processadas por um órgão de defesa do 
consumidor. As ações acusam as empresas 
de fazerem propaganda enganosa ao anun-
ciar celulares e tablets com memória interna 
maior do que a efetivamente disponível para 
o consumidor guardar fotos, vídeos e outros 
conteúdos. Os dois processos, que foram 
protocoladas no Foro Central de São Paulo, 
se baseiam nos artigos 30 e 31 do Código 
de Defesa do Consumidor. Eles abordam a 
precisão das informações usadas por em-
presas ao anunciar ou apresentar produ-
tos ou serviços: "Art. 30. Toda informação 
ou publicidade, suficientemente precisa, 
veiculada por qualquer forma ou meio de 
comunicação com relação a produtos e ser-
viços oferecidos ou apresentados, obriga 
o fornecedor que fizer veicular ou dela se 
utilizar e integra o contrato que vier a ser 
celebrado"." Art.31. A oferta e apresentação 
de produtos ou serviços devem assegu-
rar informações corretas, claras, precisas, 
ostensivas e em língua portuquesa sobre 
suas características, qualidades, quanti-
dade, composição, preço, garantia, prazos 
de validade e origem, entre outros dados, 
bem como sobre os riscos que apresentam 
à saúde e segurança dos consumidores". 
No processo, é pedido à justiça uma liminar 
que obrigue as duas empresas a cessarem 
as ofertas de produtos com informação so-
bre a memória interna total. Caso o pedido 
seja aceito, as fabricantes terão que subs-
tituir as especificações dos produtos em 
todos os canais de divulgação - incluindo 
embalagem e manual de instruções - pela 
memória interna disponível ao consumidor. 
Além da liminar, o processo pede que as 
duas empresas paguem uma indenização 
correspondente ao valor da quantidade de 
memória livre não entregue, a título de per-
das e danos, calculada com base no preço 
do produto e de cada GB de memória. No 
caso da Samsung, o valor é superior a R$ 
197 milhões; para a Apple, a indenização 
superaria R$ 21 milhões. Se houver conde-
nação, os valores serão revertidos para um 
fundo criado pela Lei da Ação Civil Pública. 
(Portal NewTrade - São Paulo/SP) 
GOVERNADOR FERNANDO PIMENTEL 
JOGA MAIS UMA BOMBA EM CONSE-
LHEIRO LAFAIETE - Já se foram a Indús-
tria REX, o Shopping e dezenas de em-
presas que não conseguem se instalar em 
Lafaiete por questões altamente burocráti-

cas e sem contar a quantidade de comér-
cio que estão fechando constantemente. 
Por determinação direta do Governador, a 
CODEMIG detentora de uma área de terre-
no onde estão instaladas as faculdades de 
Conselheiro Lafaiete FDCL, CES, FUMES 
localizadas no bairro Carijós a Rua Lopes 
Franco, estão prestes a serem despejadas, 
por estarem construídas irregularmente 
conforme descrito no próprio edital licitató-
rio. O terreno ocupado pelas faculdades é 
de propriedade da CODEMIG. Por determi-
nação do governo de Minas foi publicado 
no dia primeiro de outubro o Edital de lici-
tação número 004/2015 onde se coloca a 
venda o terreno que se denomina Condo-
mínio das Tamareiras anexo ao bairro Cari-
jós. O Edital deixa claro que as faculdades 
foram construídas irregularmente e que 
o comprador terá que fazer uma tratativa 
com as faculdades. Informações de basti-
dores dão conta que o governo colocou o 
terreno a venda tendo como objetivo fazer 
fundo de caixa, ofertado pelo lance inicial 
- preço mínimo de 10 milhões e meio de 
reais.Fica a pergunta que não quer calar. 
Porque o terreno foi ocupado por Faculda-
des e outros empreendimentos comerciais 
e só agora a CODEMIG se manifesta. Com 
a palavra a promotoria, Câmara Munici-
pal, Prefeitura Municipal e a CODEMIG e 
os ocupantes hoje ditos como irregulares. 
(Jornal Expressão Regional - Conselheiro 
Lafaiete/MG)
MESA DA ALMG RECEBE PROJETO 
QUE INCENTIVA OS MEIOS DE COMUNI-
CAÇÃO LOCAIS - A mesa da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, recebeu o 
projeto de lei (PL) 3083/2015, que "dispõe 
sobre a política estadual de incentivo às 
mídias locais e regionais no estado de Mi-
nas Gerais". O PL é de autoria do deputado 
Rogério Correia (PT). Para o deputado o 
PL é importante para estimular os veículos 
de comunicação locais. "Com essa lei fica 
instituída a política estadual de incentivo às 
mídias locais e regionais no estado. Sendo 
assim, os veículos que valorizam Minas em 
sua programação vão receber verba do es-
tado", disse o deputado. O texto original do 
PL prevê que "os poderes do estado desti-
narão aos veículos mencionados nesta lei 
o percentual de 20% (vinte por cento) da 
sua receita anual de publicidade ou patro-
cínio". As mídias que serão beneficiadas 
pela lei devem ter reconhecimento regio-
nal ou local e serem difusoras de matérias 
relevantes para o estado ou produzirem 
conteúdos específicos de Minas Gerais, 
sendo eles de cultura, meio ambiente, mo-
vimentos sociais e sindicais de universida-
des públicas ou privadas, promovendo a 
pluralidade e a diversidade da informação. 
Os veículos de comunicação que poderão 
fazer parte da lei são : periódicos, jornais, 
revistas impressas, mídias de internet, 
rádio e televisão, de responsabilidade de 
empresário individual, micro e pequenas 
empresas. Será que desta vez vai aconte-
cer ou como sempre continuará no papel e 
sem cumprimento da lei. 

A LOUIS DREYFUS COMMODITIES, ENGAJADA 
COM À RESPONSABILIDADE SOCIAL,
ESTÁ CONTRATANDO PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA PARA A ÁREA DE AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS.

Desejável que seja residente na cidade de Prata – MG.

Os interessados deverão enviar currículo para:
BR 497, Km 40, S/N, Zona Rural, CEP: 38400-000 

Uberlândia – MG.
Ou enviar um currículo para: 

marcelo.rodrigues@ldcom.com
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Invente um título para esta crônica

 A professorinha Caroli-
ne Berriman foi condenada a dois 
anos de cadeia porque admitiu que 
fez sexo mais de 80 vezes com um 
aluno de 15 anos, em Manchester, 
na Inglaterra. Já aqui no Brasil, 
somos violentados moralmente, 
estuprados economicamente, tor-
turados mentalmente e assassina-
dos realmente pelos integrantes do 
crime organizado no Estado Capi-
munista. Os responsáveis pelos 
abusos raramente vão presos ou 
sofrem alguma punição significati-
va, que faça o delito não compen-
sar e não passar impune. Assim 
é flórida... A maioria esmagadora 
dos brasileiros não aguenta mais a 
Presidenta Dilma Rousseff, desde 
quando assumiu o segundo man-
dato, após vitória arrasadora na 
reeleição. Milhões foram às ruas 
protestar, mas o gigante, como de 
mau costume, caiu no sono nova-
mente. A bronca fica contida nas 
redes sociais e na mente dos indi-
víduos. Dilma conseguiu uma frá-
gil estabilidade. A falsa oposição 
lhe ajudou novamente. Não corre 
mais tanto risco de cair. Para tanto, 
apoia até, de forma escancarada-
mente velada, seu super-inimigo 
Eduardo Cunha - que balança, e 
ameaça vender bem cara a queda 
- se efetivamente acontecer. São 
várias, convergentes e intrigantes 
as perguntas que mais os leitores 
nos fazem: "E aí? Como fica a si-
tuação do Brasil? A Dilma não vai 
cair? O Lula não vai ser denuncia-
do, nem preso? Eduardo Cunha 
vai dedurar todo mundo? Nada 
vai acontecer aos mais de 300 pi-
caretas do Congresso Nacional? 
Cadê o Judiciário que não age 
com rigor contra os desgoverno 
do crime organizado? No Brasil, 
só o Juiz Sérgio Moro tem cora-
gem de mandar poderosos para 
a cadeia? E os militares? Não vão 
fazer uma Intervenção? O Brasil 
tem jeito?"... As respostas since-
ras e verdadeiras desagradam a 
maioria das pessoas. Excetuan-
do a turma da petelândia, todos 
estão de saco cheio! Uns prontos 
para radicalizar e chutar o balde. 
Outros injuriados, porém cada vez 
mais resignados, perdendo a es-
perança em que algo efetivamente 

mude para melhor. O fato concreto 
é que vivemos a mais grave crise 
estrutural da História do Brasil. Ela 
está por trás de outras crises: po-
lítica, econômica, moral, educacio-
nal e por aí vai... Temos lama para 
todo lado - no sentido conotativo 
ou denotativo. Por nossa falha 
estrutural-cultural, insistimos nos 
mesmos erros e não avançamos 
em soluções objetivas, reais, du-
radouras. A cada problema (velho 
ou novo) repetimos as bobagens 
ou ficamos travados, sem eira 
nem beira, distantes da resolução. 
Ou não queremos, ou não sabe-
mos ou nos abstemos de solucio-
nar. Parece que ficar pt da vida é 
mais fácil e simples. Seguimos o 
lema do "quem reclama já perdeu" 
- maldição cunhada pelo João 
Saldanha, um de nossos mais 
notórios jornalistas e comunistas. 
Temos urgência de botar um pon-
to final neste Brasil que conhece-
mos. Precisamos reinventar outro 
imediatamente. Mas a "doença do 
amanhã" nos faz adiar a decisão 
correta. Já que somos craques 
em perder tempo, sacaneando o 
presente para inviabilizar o futuro, 
vivendo das falsas glórias de um 
passado irreal ou indesejado, fica 
no ar a sugestão: Invente um título 
para esta crônica e vá cuidar da 
sua vida. Você só vai solucionar 
o Brasil se der o bom exemplo da 
solução para você mesmo. Antes 
disso, pode até mandar todos os 
políticos tomarem no Cunha... Só 
saiba que eles são o reflexo direto 
de cada cidadão que não resol-
ve a própria vida, e compromete, 
negativamente, a coletividade ou 
a sociedade. Resolve-se primei-
ro, e o Brasil (talvez) seja resolvi-
do, depois... Se você não quiser 
o trabalho de fazer o meu, dou a 
sugestão de título justa e perfeita 
para esta artigo: "Lula comeu mi-
nha mãe na zona e nasci com a 
cara do Rui Falcão"... Se alguém 
não gostar, no direito de resposta 
compulsório, alego para alguma 
de nossas Gestapos tupiniquins 
que fiquei parecido com a minho-
ca que comeu o Celso Daniel... 
(© Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 22 de Novembro de 
2015).
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, 
MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta Comarca 
de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu cartório, 
os nubentes: GABRIEL ANDRADE FERREIRA, solteiro, Operador Multifuncional, Filho 
de JOÃO FRANCISCO FELISBINO ANDRADE, e de GLEICE MARIA FERREIRA BAR-
BOSA ANDRADE, residente no(a) Rua Mato Grosso do Sul, 165, Prata-MG, e MIKAELY 
RODRIGUES SILVA, solteira, Frentista, Filha de MANOEL LUCIO DA SILVA e de MARLI 
RODRIGUES FERNANDES SILVA, residente no(a) Rua Mato Grosso do Sul, 165, Prata-
-MG. - GILBERTO COSTA RODRIGUES, solteiro, Serviço gerais, Filho de JOÃO BATISTA 
FERREIRA RODRIGUES, e de JOANA DA COSTA RODRIGUES, residente no (a) Rua 
Minas Gerais, 471, Prata-MG, e JOSELE APARECIDA DUARTE SILVA, divorciada, Do 
lar, Filha de JOEL CÂNDIDO DA SILVA e de RAIMUNDA DUARTE DA SILVA, residente 
no(a) Rua Minas Gerais, 471, Prata-MG. - CLAUDINEY PITA DE SOUZA, divorciado, 
Motorista, Filho de MÁRIO LOURENÇO DE SOUZA, e de MARIA PITA DE SOUZA, re-
sidente no(a) Rua Acre, 09, Centro, Prata-MG, e GLEISE NAVES SANTOS, solteira, Do 
lar, Filha de LEDAN NAVES DE OLIVEIRA e de LUCINEY ROSA DOS ANTOS NAVES, 
residente no(a) Rua Acre, 09, Centro, Prata-MG. - JANDERSON ROBERTO SOARES, 
solteiro, tratorista, Filho de NELSON SOARES, e de APARECIDA CAROSIO SOARES, 
residente no(a) Rua Miguel Amui, 114, Prata-MG, e RINELI MONTEIRO RODRIGUES, 
solteira, do lar, Filha de SEBASTIÃO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA e de MARLENE 
MONTEIRO PEREIRA, residente no(a) Rua Miguel Amui, 114, Prata-MG. - MOISES DOS 
SANTOS SILVA, solteiro, Lavador, Filho de ANTONIO CANDIDO DA SILVA, e de JULIA 
ROSA PAIVA DOS SANTOS, residente no(a) Rua Ricardina Vilela de Andrade, 55, Prata-
-MG, e ISAURA MOREIRA DE SOUZA, solteira, Do lar, Filha de JOSE MOREIRA DE 
SOUZA e de GERALMINA CANDIDA DE SOUZA, residente no(a) Rua Ricardina Vilela de 
Andrade, 55, Prata-MG. - DANILO COUTO LEMES, solteiro, Torneiro Mecânico, Filho de 
PEDRO LEMES FILHO, e de MARIA DA PENHA COUTO LEMES, residente no(a) Rua 
Paraná, 253, Prata-MG, e AMANDA FERNANDES DE SOUZA, solteira, empresaria, Filha 
de LUIZ MAURO MELO DE SOUZA e de GIRLAINE FERANDES GONÇALVES, residente 
no(a) Rua Paraná, 253, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência algum im-
pedimento legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento 
de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa. 
Prata-MG, 17 de Novembro de 2015. Ricardo Amaral França/Escrivão - Cartório do Re-
gistro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG - Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, 
Prata-MG.  

Petelândia já teme que Dirceu possa 
estar por trás de delações que 

levaram à prisão de amigo de Lula

 Informações e circuns-
tâncias que levaram à prisão do 
pecuarista José Carlos Bumlai, 
amigo pessoal e muito próximo 
do poderoso Luiz Inácio Lula da 
Silva, levaram a cúpula petista a 
supor que José Dirceu de Olivei-
ra e Silva tenha feito revelações 
comprometedoras à Justiça, em 
uma preparação para uma delação 
premiada oficial. Petistas já temem 
o que chamam de "traição de Dir-
ceu", porque o já condenado no 
Mensalão estaria disposto a fazer 
de tudo para não continuar preso, 
em regime fechado, por causa do 
Petrolão - que estaria previsto, na-
turalmente, para acontecer, a não 
ser que haja algum acordo judicial. 
O Presidentro Lula também ficou 
preocupado ao ser pego de surpre-
sa com a prisão do amigo Bumlai. 
O pavor ficou mais patente depois 
que vazou, na velha comunidade 
de informações, o teor de um te-
lefonema dado por Bumlai, ainda 
no avião da Polícia Federal que o 
levava para Curitiba, usando o te-
lefone de um agente da PF. Bumlai 
foi curto e grosso com o seu advo-
gado: "Vamos para o plano combi-
nado. Faça o que tiver de ser feito. 
Não vou morrer na cadeia". Pela 
fala, a tendência é que o pecuarista 
acabe dedurando alguns aliados. 
Afinal, quem fez negociações com 
sondas marítimas e empréstimos 
milionários do BNDES para suas 
empresas não agiu sozinho, sem 
que tivesse gente poderosa por 
trás. A aposta política é que a Ope-
ração Passe Livre, a 21a da Lava 
Jato, tenha sido um tiro que che-
gou muito próximo e feriu, de ras-
pão, vários integrantes da cúpula 
do desgoverno atual e anterior. Os 
empréstimos dados a empresas de 
Bumlai podem complicar a vida de 
Lula e do presidente do BNDES, 
Luciano Coutinho (que também é 
conselheiro da Petrobras) e até do 
banqueiro André Esteves, do BGT 

Pactual, que intermediou algumas 
das operações. Coutinho e Este-
ves são dois personagens que a 
petelândia têm prioridade de blin-
dar. Os outros são Guido Mantega 
e José Sérgio Gabrielli (ex-presi-
dente da Petrobras). Duas empre-
sas de Bumlai receberam emprés-
timos milionários do BNDES, entre 
2008 e 2012, totalizando R$ 518 
milhões. A São Fernando Açúcar 
e Álcool, com sede em Dourados, 
obteve dois deles, segundo infor-
mações da Receita Federal. Ainda 
de acordo com a RF, quando re-
cebeu o dinheiro a empresa esta-
va inativa, não tinha empregados 
ou receita operacional. O primei-
ro empréstimo do BNDES, de R$ 
350 milhões, foi feito em 2008. O 
segundo, de R$ 64 milhões, em 
fevereiro de 2009. Outra empre-
sa do pecuarista, a São Fernando 
Energia, recebeu R$ 104 milhões 
em julho de 2012, por meio do 
BTG Pactual e do Banco do Brasil. 
Na época, contava com sete fun-
cionários. Em agosto passado, o 
BNDES ingressou na Justiça com 
pedido de falência da empresa. Em 
despacho apresentado à Justiça, o 
Ministério Público Federal (MPF) 
cometeu um erro, atribuindo o em-
préstimo realizado em 2009 ao ano 
de 2005. As dívidas das empresas 
de Bumlai superam R$ 1 bilhão, 
dos quais cerca de R$ 400 milhões 
com o BNDES. A Lava Jato conti-
nua na estratégia de "seguir o di-
nheiro" ("follow the money"), para 
tentar identificar quem poderia ter 
sido o beneficiário de tanta grana 
apanhada emprestada por Bumlai. 
O amigo de Lula já está enrascado. 
Resta aguardar para ver se Bumlai 
vai retribuir com silêncio forçado ou 
se vai trair as amizades com dela-
ções premiadas. Neste escândalo, 
a impressão geral é que o fim está 
apenas começando... (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 25 de Novembro de 2015).
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 Ocorreu na manhã 
do dia 24 na Câmara Muni-
cipal de Prata, uma palestra 
dirigida pelo representante 
do Ministério Público no 
Prata, Dr. Philip, para todos 
os militares da cidade. O 
promotor de Justiça tratou 
de vários temas, como a Lei 
de Drogas, Abuso de Auto-
ridade e Tortura. No final foi 
realizado um debate com 
perguntas e respostas.

Ministério Público realiza 
palestra para a polícia militar

tória da empresa, como Três 
Marias, Itutinga e Salto Gran-
de. Três Marias foi um marco 
na engenharia brasileira por-
que sua construção, nos anos 
1960, permitiu ao País adquirir 
conhecimento para a constru-
ção de grandes barragens de 
geração elétrica. Salto Grande 
gerou a energia que permitiu a 
instalação dos grandes com-
plexos siderúrgicos do Vale do 
Aço. Das 18 usinas arremata-
das, 14 já são operadas pela 
Cemig, mas sua concessão 
pelo governo federal se ex-
tinguiu. Além delas, a Cemig 
conquistou quatro novas hidre-
létricas: Ervália, Coronel Domi-
ciano, Sinceridade e Neblina. 
Os novos ativos acrescentam 
quase 50 MW ao parque ge-
rador da Cemig Geração e 
Transmissão. O total gerado 
pelas 18 usinas é de aproxi-
madamente 700 MW.  A vitória 
no leilão é fundamental para 
a Cemig, que tem na geração 
de energia elétrica importante 
fatia do seu lucro. No balanço 
do terceiro trimestre de 2015, 
a geração foi responsável por 
81,2% do lucro da Empresa. 
No total, o lote conquistado 
garante uma receita de R$ 500 
milhões por ano para o caixa 
da Cemig, nos próximos 30 
anos.

 A Cemig Geração e 
Transmissão venceu a disputa 
pelo Lote D da Aneel, formado 
por 18 usinas hidrelétricas, no 
leilão realizado na manhã des-
ta quarta-feira, dia 25, na sede 
da Bovespa, em São Paulo. 
A Empresa vai desembolsar 
R$ 2,26 bilhões nos próximos 
meses pela compra. Outros 
três concorrentes estavam ins-
critos para o mesmo lote, mas 
não apresentaram propostas à 
comissão responsável pelo lei-
lão. Para o presidente da Ce-
mig, Mauro Borges, a vitória no 
leilão “permite que a Empresa 
volte a planejar com seguran-
ça o seu futuro, tanto para se 
consolidar como o maior grupo 
integrado de energia elétrica 
do País como para avançar em 
direção às novas fronteiras tec-
nológicas do setor de energia, 
dentro e fora do Brasil”. Dentre 
as usinas mantidas pela Cemig 
está a Usina Hidrelétrica de 
Martins, que é importante para 
o Triângulo Mineiro. A Usina 
está localizada no rio Ubera-
binha, afluente do rio Araguari, 
em Uberlândia. Com início de 
operação em 1946, ela possui 
capacidade instalada de 7,7 
Megawatts. Entre as outras 
hidrelétricas arrematadas pela 
Cemig estão algumas que se 
confundem com a própria his-

Cemig vence leilão, arremata 18 
usinas e mantém a UHE Martins
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companhias abertas no artigo 153 
da Lei das Sociedades Anônimas 
(número 4.604, de 1976). Pela 
legislação, a diligência consiste 
em “atenção, cautela, perícia e 
legalidade de conduta”. Na filoso-
fia escrita da lei, “o administrador 
da companhia deve empregar, 
no exercício de suas funções, o 
cuidado e diligência que todo ho-
mem ativo e probo costuma em-
pregar na administração de seus 
próprios negócios”. Na denúncia 
à Justiça Federal, em 2 de abril de 
2014, investidores da Petrobras 
listaram nove atos falhos cometi-
dos por diretores e conselheiros 
da empresa: 1) Aprovação, pelo 
Conselho de Administração, em 
apenas três dias, da compra da 
refinaria Pasadena; 2) Aprovação 
com base em informações insufi-
cientes; 3) Aprovação de conteú-
do contratual desvantajoso, tam-
bém com base em informações 
sabidamente insuficientes; 4) Ava-
liação superestimada da segunda 
metade das ações da refinaria de 
Pasadena; 5) Decisão do Conse-
lho de exonerar Nestor Cerveró, 
dando-lhe outro emprego, sem in-
vestigar sua responsabilidade na 
compra de Pasadena; 6) Aprova-
ção pelo Conselho da nomeação 
de pessoa sem competência para 
gerir a Petrobras América em mo-
mento de crise; 7) Aprovação para 
descumprir cláusula contratual 
expressa de “put option”; 8) Apro-
vação de não pagar a dívida com 
a belga Astra, apesar da determi-
nação em sentença arbitral; 9) De-
cisão do Conselho de descumprir 
decisões judiciais contra parecer 
jurídico da própria empresa. Ba-
seando-se na Lei das Sociedades 
Anônimas, assim que for acionado 
pelo TCU, a Procuradoria Geral da 
República não terá alternativa se-
não estender a responsabilidade a 
todos os conselheiros e membros 
da diretoria da empresa, especifi-
camente na compra temerária da 
refinaria Pasadena. A futura de-
núncia mexerá com nomes pode-
rosos e intocáveis até agora, além 
de Dilma e Mantega. São eles: 
José Sergio Gabrielli, presidente 
da estatal na época, Antonio Pa-
locci Filho, Fábio Barbosa, Gleu-
ber Vieira, Jaques Wagner, Arthur 
Sendas (já falecido), Cláudio Luiz 
da Silva Haddad e Jorge Gerdau. 
Como membros do Conselhão da 
estatal, todos ficam enquadrados 
no artigo 158 da Lei das SAs, que 
prevê dois casos de responsabili-
zação pessoal: quando agir com 
dolo ou culpa ou quando agir em 
violação à lei e ao estatuto da 
companhia, independentemente 
de culpa ou dolo. Até agora, só 
um "descuido" do MPF não deter-
minou a abertura de processo de 
impeachment da presidente Dilma 

TCU vai denunciar ao MPF Dilma, 
Mantega e demais conselheiros da 

Petrobras no escândalo de Pasadena

 Uma provável decisão 
do Tribunal de Contas da União 
sobre o escândalo da compra da 
refinaria Pasadena pela Petrobras 
tem tudo para forçar o Ministério 
Público Federal a fazer andar, na 
Justiça Federal, uma ação coleti-
va de responsabilidade civil, mo-
vida por investidores da petrolífe-
ra em 2 de abril de 2014, pedindo 
reparação de danos estimados 
em US$ 1,18 bilhão aos acionis-
tas e à empresa. Além dos con-
selheiros da companhia, a maior 
prejudicada com tal ação seria a 
Presidenta Dilma Rousseff - uma 
das responsáveis por aprovar a 
compra superfaturada da sucata 
norte-americana, um dia após ao 
fechamento da aquisição. O TCU 
tende a aceitar a tese de investi-
dores de que Dilma Rousseff, por 
ação errada ou omissão, tem res-
ponsabilidade direta na negociata 
de Pasadena (negócio armado 
entre 2006 e 2009). Dilma foi a 
"presidente" do Conselho de Ad-
ministração que aprovou a ope-
ração. Contra ela pesa até uma 
declaração do ex-presidente da 
empresa, José Sérgio Gabrielli, 
em 20 de abril de 2014, em entre-
vista dada ao Estadão, afirmando 
que “a presidente Dilma não pode 
fugir da responsabilidade dela, 
que era presidente do conse-
lho”. Como o mesmo negócio foi 
tratado quando Guido Mantega 
a sucedeu no Conselhão da Pe-
trobras, o ex-ministro da Fazenda 
de Lula também entra na dança.    
O TCU deverá embasar sua de-
núncia no Estatuto Social da Pe-
trobras. O  artigo 23 prevê que os 
membros do Conselho de Admi-
nistração e da Diretoria Executiva 
responderão, nos termos do art. 
158, da Lei nº 6.404, de 1976, 
individual e solidariamente, pelos 
atos que praticarem e pelos pre-
juízos que deles decorram para a 
Companhia. Em seu Art. 28, o Es-
tatuto estipula que ao Conselho 
de Administração compete: fisca-
lizar a gestão dos Diretores; ava-
liar resultados de desempenho; 
aprovar a transferência da titula-
ridade de ativos da Companhia, 
inclusive contratos de concessão 
e autorizações para refino de 
petróleo, processamento de gás 
natural, transporte, importação 
e exportação de petróleo, seus 
derivados e gás natural. E, em 
seu Art. 29, o Estatuto determina: 
compete “privativamente” ao Con-
selho de Administração deliberar 
sobre as participações em socie-
dades controladas ou coligadas. 
O TCU tende a acatar a tese de 
que os presidentes do Conselho 
de Administração da Petrobras 
falharam no dever de cuidado e 
descumpriram o dever de diligên-
cia previsto para os gestores de 

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

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

e aumento dos custos de produ-
ção. Com isso, os estoques estão 
ligeiramente mais ajustados nas 
indústrias. O leite em pó também 
subiu e ficou cotado, em média, 
em R$ 13,95 por quilo no ataca-
do, uma alta de 1,0% no período. 
Com as chuvas mais regulares, a 
expectativa é de que a produção 
de leite aumente de forma mais 
expressiva daqui para frente, o 
que deve aumentar a pressão de 
baixa no mercado interno. (Fonte: 
Scot Consultoria)

Alta dos preços dos lácteos no atacado
 Considerando a média 
de todos os produtos, os preços 
dos lácteos subiram 0,5% na pri-
meira quinzena de novembro em 
relação à segunda metade de 
outubro. O leite longa vida se-
guiu trajetória de alta e teve valo-
rização de 0,5%. O produto está 
cotado, em média, a R$ 2,13 em 
São Paulo, Minas Gerais e Goiás. 
Embora pouco expressiva, a alta 
dos preços reflete o crescimento 
da produção abaixo do espera-
do, em função do clima adverso 

tecnologicamente e cheia de pas-
sivos ambientais bilionários, nos 
Estados Unidos. (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 23 
de Novembro de 2015).

Rousseff, para que seja apurada a 
participação dela, como presiden-
te do Conselho de Administração 
da Petrobras, na compra superfa-
turada de uma refinaria defasada 

senador também prometeu influ-
ência do vice Michel Temer e de 
Renan Calheiros em benefício do 
ex-diretor da Petrobras. Conforme 
relato do ministro Teori Zavascki a 
integrantes da 2ª Turma do STF, 
a ideia do senador petista era, 
depois de garantir a liberdade de 
Nestor Cerveró, articular a fuga do 
ex-dirigente pelo Paraguai e de-
pois por meio de um jatinho, sem 
escalas, até a Espanha. Cerveró 
tem dupla cidadania, brasileira e 
espanhola. Ainda de acordo com 
o relatório de Zavascki, relator do 
escândalo do petrolão no STF, o 
banqueiro André Esteves, do ban-
co BTG Pactual, seria responsá-
vel por financiar a fuga de Cerve-
ró. O acerto seria de repasses de 
50.000 reais mensais de Esteves 
à família de Nestor Cerveró por 
meio do advogado Edson Ribeiro. 
Ribeiro também teve a prisão de-
cretada por ordem do STF. (Fonte: 
Site revista VEJA)

Relatos constam de conversa gravada por Bernardo Cerveró, 
filho do ex-dirigente da Petrobras, interceptada pela Polícia 
Federal; líder do governo no Senado foi preso por suspeitas 

de atrapalhar as investigações da Lava Jato
 O líder do governo no 
Senado Delcídio Amaral (PT-MS), 
preso cautelarmente na manhã 
desta quarta-feira por ordem do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
prometeu atuar junto à Corte e 
aos peemedebistas Michel Temer 
e Renan Calheiros para que o ex-
-diretor da Área Internacional da 
Petrobras Nestor Cerveró fosse 
colocado em liberdade. Cerve-
ró, que foi indicado pelo próprio 
Delcídio para o cargo de cúpula 
na petroleira, está preso desde o 
início do ano por suspeitas de re-
ceber propina e atuar em fraudes 
em contratos na estatal. Segundo 
conversa gravada por Bernardo 
Cerveró, filho do ex-dirigente da 
Petrobras, Delcídio disse que mi-
nistros do STF poderiam ser in-
fluenciados em prol da soltura de 
Cerveró. Entre eles estariam os 
ministros Edson Fachin, José An-
tonio Dias Toffoli, Gilmar Mendes 
e Teori Zavascki. Na conversa, o 

Delcídio prometeu influência no STF e 
de Temer e Renan para soltar Cerveró
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Prisões do senador Delcídio e do 
banqueiro Esteves sinalizam que 

Cunha, Collor e outros correm risco

concreto. O problema é que os 
políticos ficarão com seu filme 
ainda mais queimado. E pode 
agravar a briga entre os poderes 
legislativo e judiciário, rumo a 
um impasse que pode redundar 
em ruptura. Todos sabem disto 
em Brasília.
 O caso Delcídio é de-
licadíssimo. O senador petista, 
com fama de truculento, já tinha 
sido citado na delação do lobis-
ta Fernando Baiano, apontado 
pela Lava Jato como operador 
de propinas no esquema de cor-
rupção instalado na Petrobrás 
entre 2004 e 2014. Fernando 
Baiano revelou que Delcídio do 
Amaral teria recebido US$ 1,5 
milhão em espécie na operação 
de compra da Refinaria de Pa-
sadena, nos Estados Unidos. A 
prisão Bumlai, amigão de Lula, 
já tinha acendido a fogueira do 
inferno. Até que tudo se trans-
formou em um forno siderúrgico 
com as prisões de Delcídio e de 
Esteves. Um é apenas o líder do 
governo no Senado. O outro é 
um banqueiro que cuida da for-
tuna de muita gente poderosa e 
agora sob risco. É quase inevi-
tável que o problema de Bumlai 
acabe sobrando para Lula - ou 
para seu ponto mais frágil: al-
gum de seus filhos. Não vai ser 
fácil se livrar da pecha de tráfico 
de influência quem deixou Bul-
mai entrar 236 vezes no Palácio 
do Planalto. Isto, fotografado, 
via portaria, sem contas outras 
visitas feitas pela garagem, com 
registro apenas do veículo que 
o transportava. Informalmente, 
Bumlai tem frequência digna 
de um assíduo "funcionário" do 
governo. Deve ter muita gente 
com DAS de alto valor sem ta-
manha "presença" no local de 
trabalho. Apenas por coincidên-
cia, Delcídio foi preso no hotel 
Golden Tulip, onde mora em 
Brasília. Ali também morava o 
empresário José Carlos Bumlai, 
pego um dia antes. Já a prisão 
de Esteves também acendeu 
uma luz ultravioleta no comando 
dos maiores bancos brasileiros. 
Esteves tinha negócios ligados 
a áreas problemáticas da Petro-
bras. Vide a empresa Sete Bra-
sil, que fornece sondas para a 
"estatal". A força tarefa da Lava 
Jato investiga se ele também 
intermediava outros negócios 
para a empresa. No mercado, 
todos comentam, abertamente, 
que o dono do BTG Pactual foi 
beneficiado na aquisição da Pe-
trobras África, em Angola. A in-
vestigação também promete um 
pente fino sobre quem investia 
com ele, sobretudo gente ligada 
ao governo. E, para horror dos 
financistas, a PF, Receita e Coaf 
estão de olho em operações fei-
tas com a ajuda de outros gran-

 A bolsa penitenciária de 
apostas especula que as próxi-
mas prisões de alto impacto po-
lítico da Lava Jato serão as do 
presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, e do Senador Fernando 
Collor de Mello. A inédita prisão 
de um senador em mandato, 
caso do petista Delcídio Amaral, 
pode render cadeia para outros 
membros da cúpula petista. Já 
a prisão do bilionário banquei-
ro André Esteves, combinada 
com a quase certa delação do 
pecuarista José Carlos Bumlai, 
amigão de Lula, tende a causar 
problemas para o presidente do 
BNDES, Luciano Coutinho, e 
para o ex-ministro da Fazenda 
e ex-presidente do Conselho da 
Petrobras, Guido Mantega. O 
ex-presidente da estatal, José 
Sérgio Gabrielli, também entra 
na mira da Justiça. Desde terça 
feira, os 11 ministros do Supre-
mo Tribunal Federal trabalham 
sob tensão máxima. Não foi fá-
cil tomar a decisão de ordenar a 
prisão preventiva de um sena-
dor, mesmo com a prova grava-
da pelo filho de Nestor Cerveró, 
sobre um plano de fuga e uma 
mesada de R$ 50 mil para a 
família do ex-diretor internacio-
nal da Petrobras, ilustre delator 
premiado da Lava Jato. O dono 
do BTG Pactual foi acusado de 
ter prometido R$ 4 milhões a um 
advogado de Cerveró, em troca 
de silêncio. A obstrução nas in-
vestigações da Lava Jato ferrou 
Delcídio e Esteves. O STF ago-
ra enfrenta o dilema de mandar 
prender o presidente da Câma-
ra. O nervosismo se amplifica 
porque Eduardo Cunha já teria 
entregue ao Procurador-Geral 
da República, Rodrigo Janot, 
documentos contra 180 parla-
mentares. Cunha teria revelado 
um esquema de corrupção de 
políticos, incluindo prefeitos, que 
mexe com um mega sistema de 
prostituição na capital federal - 
que tem vários poderosos como 
clientes vips (sigla que também 
pode ser traduzida por "velhos, 
impotentes e picaretas"). No 
Congresso, a situação de Cunha 
é classificada como "pra lá de in-
sustentável". Mas uma eventual 
prisão dele tem tudo para ampliar 
a guerra de todos contra todos. A 
crise institucional, que já era evi-
dente e gravíssima, também se 
complica dinda mais. Pelo artigo 
53, parágrafo dois da Constitui-
ção, o Senado terá que votar a 
prisão de Delcídio do Amaral. O 
STF terá 24 horas para enviar ao 
Senado os documentos que jus-
tificam da prisão preventiva de 
Delcídio. Imagina o caos forma-
do se os senadores, porventura, 
resolverem derrubar a decisão 
do ministro Teori Zavascki. O 
risco de tal absurdo acontecer é 

petista a supor que José Dirceu 
de Oliveira e Silva tenha feito 
revelações comprometedoras 
à Justiça, em uma preparação 
para uma delação premiada 
oficial. Petistas já temem o que 
chamam de "traição de Dirceu", 
porque o já condenado no Men-
salão estaria disposto a fazer de 
tudo para não continuar preso, 
em regime fechado, por causa 
do Petrolão - que estaria pre-
visto, naturalmente, para acon-
tecer, a não ser que haja algum 
acordo judicial. Vale repetir por 
13 x 13. Neste escândalo, a im-
pressão geral é que o fim está 
apenas começando... (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 25 de Novembro de 
2015).

des bancos brasileiros. O caso 
Esteves pode chamar a atenção 
para conexões de operações fi-
nanceiras, legais ou não, com a 
Suíça - cujo judiciário firmou um 
convênio com o Brasil para tro-
ca de informações. Desde 2014, 
o BTG Pactual de Esteves é 
controlador do banco suíço BSI 
(Banca della Svizzera Italiana). 
O 11o maior banco da Suíça por 
ativos, fundado em 1873, vira 
alto natural de investigações 
de transferências de dinheiro a 
partir do Brasil.  Como o Alerta 
Total já antecipou, informações 
e circunstâncias que levaram à 
prisão do pecuarista José Carlos 
Bumlai, amigo pessoal e muito 
próximo do poderoso Luiz Inácio 
Lula da Silva, levaram a cúpula 

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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