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Vendo Ágio desta casa 
No Bairro Bela Vista, desocupada, reformada – 
com 2 quartos, toda murada, garagem coberta, 

varanda na área de serviços. 
Tratar 9136-0096 (TIM) ou 9999-8767 (CTBC)

AUTOR ROUBA, FOGE E É PRESO EM OPERAÇÃO SATURAÇÃO RURAL

 A Polícia Militar pren-
deu um autor de roubo de veícu-
lo durante Operação Saturação 
Rural do 54º BPM, realizada 
neste final de semana, no mu-
nicípio de Prata. Na madrugada 
do dia 05, após tomar de assal-

to um veículo em Uberlândia, 
o suspeito de 31 anos, que se 
encontrava em liberdade con-
dicional, fugiu por uma estrada 
vicinal entre as duas cidades. 
Informados da direção fuga e 
das características do veículo, 
os policiais militares integrantes 
da Operação se depararam o 
veículo, o qual fugiu ao perceber 
a presença da viatura. Na fuga, 
no local conhecimento como 
“Cruzeiro”, próximo ao Distrito 
de Jardinésia, o suspeito per-
deu o controle da direção e ca-
potou o veículo. Em seguida, ele 
saiu rapidamente do carro e se 

embrenhou em um matagal. De 
imediato, devido à extensão da 
região, o comando da Operação 
acionou o apoio, inclusive do 
helicóptero e do Canil, e foi feito 
o cerco e bloqueio em torno da 
mata e das fazendas vizinhas. 
Após horas de buscas, nas pro-
ximidades de uma granja na 
localidade, os policiais militares 
se depararam com um grupo de 
funcionários na portaria e, perto, 
um homem com roupas sujas de 
barro. Ao ver os militares o sus-
peito tentou fugir, mas foi detido 
pelos policiais militares. Com o 
homem foi apreendido um revól-

ver e também uma quantia em 
dinheiro.O homem confessou 
aos policiais militares que teria 
praticado o roubo do veículo e 
disse que teria se perdido ao 
tentar fuga para a zona rural de 
Uberlândia, chegando na região 
de Prata. No veículo “Dodge 
Journey R/T”, de cor vermelha, 
foram encontrados diversos ma-
teriais e documentos produtos 
do roubo.  Diante do fato o sus-
peito foi preso e encaminhado à 
delegacia de Ituiutaba, onde foi 
lavrado o flagrante e posterior-
mente foi encaminhado ao esta-
belecimento prisional.

Marcos Valério prepara livro bomba, 
e Lula tenta tirar o PT de escândalo 

desviando foco para Vargas

 Contando com a ajuda de 
um colega reeducando de prisão 
que é bom de redação, o publici-
tário Marcos Valério escreve um 
livro com título provisório de “O In-
justiçado”. O operador do Mensa-
lão ameaça revelar detalhes muito 
além do esquema que o levou jun-
to com outros xx para a cadeia. Na 
visão estratégica de Valério, o di-
nheiro arrecadado com a obra será 
para pagar as multas da condena-
ção e seus caríssimos advogados. 
O livro-bomba de Valério pode ser 
publicado perto da eleição ou de-
pois dela. O prazo de validade do 
PT começa a se esgotar. Enquan-
to for poder, o Partido se segura. 
Se perder o poder, as broncas vão 
explodir, principalmente nas ações 
judiciais das Operações Porto Se-
guro, Lava Jato e nos processos 
envolvendo a Petrobras. Uma ver-
são tupiniquim dos “Cadernos do 
Cárcere”, que nada tem a ver com 
a obra de Antônio Gramsci, ideó-
logo italiano tão idolatrado pelos 
petistas, pode representar um tiro 
mortal nos mafiosos esquemas 
petralhas. O clima de explosão 
e implosão do PT forçou o Presi-
dentro Luiz Inácio Lula da Silva a 
recorrer aos blogs aliados da es-
gotosfera petista para fingir que 
saiu do silêncio tático sobre os es-

cândalos que atingem figuras da 
cúpula de seu partido e a Petro-
bras que o PT aparelhou, desde o 
começo de 2003. Só faltando jurar 
que não é candidato a Presidente, 
e repetindo que Dilma é sua can-
didata, Lula deu mais um show 
teatral e, como de costume, tirou 
o dele da reta. Jogou toda culpa 
sobre uma parte dos erros que 
estouram na mídia sobre os om-
bros do deputado federal André 
Vargas. O Chefão do PT exige 
que Vargas dê explicações con-
vincentes à opinião pública para 
que o PT não saia desgastado do 
episódio que o relaciona ao dolei-
ro Alberto Youssef, em negócios 
milionários, com evidências de 
propinas relatadas por ligações 
telefônicas interceptadas, com 
o ministério da Saúde, na épo-
ca em que o hoje pré-candidato 
petista ao governo de São Paulo, 
Alexandre Padilha, comandava a 
pasta. Vargas, que tirou 60 dias 
de licença na Câmara, onde era 
vice-presidente, foi promovido 
por Lula a mero “bode expiatório”, 
como se agisse por conta própria, 
e não para o PT onde tinha fama 
de ser um dos mais poderosos 
cardeais. (Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 9 de Abril 
de 2014).

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

COMUNICADO DO JORNAL DE NEGÓCIOS
Devido ao feriado de sexta feira, o 
Jornal de Negócios comunica que 
estará fechando a próxima edição 
na terça feira, dia 15, e o jornal cir-

culará na quinta feira, dia 17. 
(A Redação)

Dr. Anuar recebe homenagem 
na cidade de Iturama 

 No dia 28 de março, 
o prefeito Dr. Anuar Arantes 
Amui, foi homenageado com o 
Título de Personalidade Desta-
que do ano de 2013, em uma 
solenidade que aconteceu na 
cidade de Iturama. Ocasião em 
que o Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, o deputado Dinis 
Pinheiro, homenageou o prefei-
to Dr. Anuar, “Prefeito Destaque 
do ano de 2013”, pela Adminis-
tração que é destaque e refe-
rência para todo o Estado de 
Minas Gerais.

 Letícia Amui entrega ovos de páscoa 
 A primeira-dama Letícia 
Gardim Monteiro Amui, está visi-
tando e entregando ovos de pás-
coa em todas as escolas da Rede 
Municipal de Ensino, inclusive as 
dos distritos, povoados, zona ru-
ral, entidades filantrópicas, como 
a Creche Dalela Tannús, APAE, 
Lar dos Idosos, Casa Espírita do 
Samaritano, CRAS e Centros de 
Múltiplo Uso. Em todos os lugares 

que a primeira-dama Letícia Amui, 
visitou, deixou aos cristãos a sua 
mensagem pascal. O trabalho da 
primeira-dama, em relação à fes-
ta da Páscoa foi sua preocupação 
em melhorar a aquisição dos ovos 
de páscoa, desde o ano passado 
os ovos são de tamanho maior e 
de boa qualidade, acrescentando 
também em sua agenda outros lu-
gares para a entrega dos ovos. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
COPA AMVAP 2014 - Após o time da 
Pratense, jogar contra o time da cida-
de de Uberlândia, obtendo um empate 
de 2 x 2, dia 06 de abril, a Pratense, 
jogou pela primeira vez em casa con-
tra o time da cidade de Iraí de Minas, 
com uma vitória esmagadora de 5 x 
1. O Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, 
esteve presente no Estádio Cid Pádua 
Vilela, prestigiando o jogo. A Associa-
ção Atlética Pratense, através de seu 
presidente Edmar Lopes Pires, vem 
recebendo da Administração Munici-
pal, repasse financeiro para incentivar 
o crescimento do esporte através da 
escolinha de futebol e o time de joga-
dores profissionais de nossa cidade. 
A Administração do Prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui, vem incentivando todas 
as modalidades de esporte em nossa 
cidade, inclusive o Projeto Vôlei, que 
recentemente completou 01 ano de 
criação. O Prefeito Dr. Anuar, declarou: 
“quero aproveitar para parabenizar to-
dos os jogadores do time da Pratense, 
que sempre vem nos trazendo com 
sua garra e energia as vitórias con-
quistadas, parabéns a todos os joga-
dores, equipe de auxiliares, torcedores 
quem vem prestigiando e incentivando 
maciçamente com suas torcidas nos 
jogos realizados e a toda a Diretoria 
da Associação Atlética Pratense, pelo 
trabalho realizado, continuem assim, 
uma grande família”, finalizou o Prefei-
to. (Assessoria Municipal de Imprensa)
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL RE-
CEBE CAMINHÃO TRUCADO - Dia 
09 de abril, o prefeito Dr. Anuar Aran-
tes Amui, recebeu um caminhão 0 km, 
trucado do PAC 2, juntando-se aos 
outros veículos adquiridos pela Admi-
nistração Ação e Trabalho Por Você. 
Relembrando que no mês de março de 
2014, o prefeito Dr. Anuar, recebeu um 
veículo Sandero. A frota de veículos e 
maquinários da Prefeitura está toda 
renovada, com mais esta última con-
quista a população receberá com mais 
agilidade os trabalhos da Administra-
ção Pública Municipal. (Assessoria 
Municipal de Imprensa)
A PREFEITURA DO PRATA CO-
MUNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO 
BOLSA FAMÍLIA - Atenção moradores 
dos Bairros: Cruzeiro do Sul; Mora-
da do Sol; Primavera 1; 2 e 3 e Rua 
Araxá. Na próxima terça-feira dia 15, 
realizaremos a pesagem dos benefici-
ários do Programa Bolsa Família. Será 
no PSF Cruzeiro do Sul, no horário 
de 07h30min 'as 11h00minhs e das 
13h00min ‘as 17h00minhs. A pesagem 
é obrigatória e devem comparecer no 
local: o responsável pelo recebimento 

do beneficio; crianças menores de 7 
anos; mulheres entre 14 e 44 anos e 
gestantes. Não se esqueçam de levar 
os cartões do bolsa família; de vacina 
das crianças; da gestante e documen-
to de identidade. Esperamos por vocês 
beneficiários do Bolsa Família, que se-
jam moradores dos bairros Cruzeiro do 
Sul; Morada do Sol; Primavera 1; 2 e 
3 e Rua Araxá. Compareçam e evitem 
que o benefício seja cancelado! 
CONVITE DA PREFEITURA DO 
PRATA E AMVAP - O prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui e o presidente 
da AMVAP, prefeito Gilmar Machado, 
convidam a todos para o Ciclo de Pa-
lestras Eleições 2014, na cidade do 
Prata, dia 15 de abril, no auditório da 
Câmara Municipal, às 19h00min ho-
ras. Os temas serão: Condutas Veda-
das, Propaganda Eleitoral, Prestação 
de Contas, Desincompatibilização, Re-
gistro de Candidatura e Ficha Limpa. 
Palestrantes: Mariele Rodrigues, Ju-
liana Abalem, Vinícius Sousa, Alexan-
dre Paiva e Alexandro Paiva. Entrada 
Franca. Emissão de certificado com 
6h/aula. Participe!
OBRIGAÇÃO DOS PAIS - "A falta da 
figura do pai desestrutura os filhos, 
tirando-lhes o rumo da vida e debita-
-lhes a vontade de assumir um projeto 
de vida. Tornam-se pessoas inseguras 
e infelizes. Tal comprovação facilitada 
pela interdisciplinaridade, a cada vez 
mais presente no âmbito do direito de 
família tem levado o conhecimento da 
obrigação indenizatória por dano afeti-
vo. Ainda que a falta de afetividade não 
seja indenizável, o reconhecimento da 
existência deve servir, no mínimo, para 
gerar o comprometimento do pai com 
o pleno e sadio desenvolvimento do fi-
lho. Não se trata de impor um valor ao 
AMOR, mas reconhecer que o afeto é 
um bem muito valioso!"
COMUNICADO DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO - Venha participar e 
traga sua família para o lançamento 
do evento "Arte na Comunidade", que 
acontecerá dia (12/04) a partir das 
09h00min horas, na praça XV de no-
vembro. Uma realização da Secretaria 
de Educação e Cultura, juntamente 
com a Prefeitura Municipal de Prata. 
O tema abordado será “Contação de 
Histórias, sabedoria Popular".
TUDO PRONTO PARA A MISSÃO 
DA SSVP NO SURINAME - Já está 
tudo pronto para o início no próximo 
dia 22 de março a Missão da SSVP no 
Suriname, este que é o único país da 
América do Sul onde a Sociedade de 
São Vicente de Paulo ainda não está 
presente. O trabalho missionário será 
coordenado pelo Vicentino brasileiro 
Sebastião Ribeiro da Silva, membro 
sul-americano da Comissão VINPAZ 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA CASA -  No Parque 
do Jacarandá, com garagem, cerca 
elétrica, portão eletrônico, sala, cozinha, 
03 quartos, banheiro com armário e Box, 
fundos com varanda, lavanderia, quarto 
de despejo e banheiro. Motivo mudança. 
Interessados falar com Marco Aurélio 
(34) 9997-1709.
VENDO UMA CASA - No Bairro 
Bela Vista de 70 m², sendo 02 quartos 
grandes, espaço para construção de 
outro, garagem descoberta por R$ 
90.000,00.  Aceito financiamento e 
proposta. Tratar (17) 98139-4578 Tim.
VENDO ÁGIO DE UMA CASA - 
No Bairro Belo Vista, desocupada. Tratar 
(34) 9136-0096 ou 9999-8767.
VENDO TERRENO DE ESQUI-
NA – No Bairro Residencial Parque 
do Jacarandá. Tratar 9136-0096 ou 
9999-8767.
VENDO UM TERRENO- No Bairro 
Colina Park Boulevard.  Com água, luz 
e esgoto, menos asfalto. Tratar (34) 
9999-8767 e 3431-2447.

Panificadora Serve Bem, Atakadim, Empório Augusto, Panificadora Doçura, Armazém 
Santa Rita, Casa de Carne Gaucho do Fite, Casa dos Pães, Panificadora Jardim Brasil, 
Mercearia do Japão, Supermercado Bom Vizinho, Venture Veículos, Cancella Veículos, 
Supermercado Lucas, Loja Agropecuária Cooprata, Franguinho Auto Center, Casa Mil 
Variedades, Tutá Construcenter, Disk Gás e Bebidas do Renito, Casa do Fazendeiro, 
Agrococal, Construmoura, Sindicato, Rural de Prata, Caixa Econômica, Banco do Brasil, 
Bradesco, Ceditril, Barbearia do Carlinhos, Casa de Carnes Moreira, Pastelaria do Mané, 
Lucas Prático, Cooprata, Supermercado Cooprata, Panificadora e Confeitaria 7 Irmãos , 
Supermercado Sheyla, Refrilar, ElétroPrata, Casa de Carnes Zé Carlos, Supermercado 
Bom Vizinho, Supermercado Brasilão, Supermercado Kollosso, Pirâmide Materiais para 
Construção.

Locais onde você encontra o Jornal de Negócios

(Vicentinos pela Paz) e tem o apoio 
da Vice-presidência Territorial do Con-
selho Geral Internacional da SSVP na 
América do Sul. A equipe missionária 
será completada por dois voluntários 
Vicentinos, sendo um brasileiro e um 
boliviano. A missão terá a duração de 
10 dias e será toda ela realizada em 
Paramaribo (250 mil habitantes), a ca-
pital do país. Dentre as principais ati-
vidades da equipe missionária estão: 
reuniões com diversos grupos católi-
cos previamente identificados, visitas 
ao Bispo de Paramaribo e outras au-
toridades da Igreja local, entrevistas 
em emissoras de Rádio e TVS locais, 
palestras, etc. O objetivo principal é 
identificar grupos de pessoas que de-
sejem se integrar à SSVP, repassando 
instruções e materiais de trabalho que 
permitam aos mesmos estruturar-se 
rapidamente como uma Conferência 
Vicentina. 
ZURIQUE, SUÍÇA - O Brasil é um país 
que não respeita a pontualidade, que 
deixa para fazer tudo no último minuto 
possível e cujo povo não tem paciên-
cia para ficar na fila. É esse o retrato 
do país que vai sediar a próxima edi-
ção da Copa do Mundo que a "Fifa 
Weekly", revista semanal da entidade 
que administra o futebol mundial, traz 
na ultima edição. A reportagem "Brazil 
for beginners" (Brasil para iniciantes, 
em tradução livre) traz dez dicas para 
que os turistas estrangeiros não se 
preocupem à toa e evitem problemas 
culturais no país durante o Mundial. A 
organização da Copa está preocupada 
com os atrasos nas obras dos está-
dios. Pelo cronograma inicial, todas as 
arenas tinham de estar prontas até o 
fim de dezembro. Mas três dos 12 es-
tádios, os de Cuiabá, Curitiba e São 
Paulo, ainda não foram inaugurados. 
(Jornal Diário do Comércio - Belo Ho-
rizonte/MG)
CONSELHO DE MEDICINA - O Con-
selho Federal de Medicina (CFM) e 
os Conselhos |Regionais -  CRMs  di-
vulgaram nota à sociedade por meio 
da qual pedem às autoridades na-

cionais e internacionais que apurem 
com rigor as denúncias feitas pela 
intercambista urbana Ramona Matos 
Rodrigues, contratada pelo Ministério 
da Saúde. Em nota, os Conselhos 
de Medicina conclamam a socieda-
de para que sejam contra qualquer 
agressão aos direitos humanos, indi-
viduais e do trabalhador e ressaltam, 
ainda, a necessidade de se respeitar 
os princípios do Estado Democrático 
de Direito. Temos que concordar com 
tal atitude no que se refere  à agres-
sões aos direitos humanos individu-
ais e do trabalhador e respeito aos 
princípios do Estado Democrático de 
Direito. Só que existe um pequeno 
detalhe. E a sociedade conclamada, 
onde está o respeito aos princípios 
democráticos e os direitos humanos 
para esta mesma sociedade, no que 
se refere ao direito à saúde de qua-
lidade ? Aos hospitais, médicos e 
medicamentos ? É justo sim o que é 
proposto pelo CFM más é justo tam-
bém de lembrar das necessidades da 
sociedade. (Jornal Folha Patense - 
Patos de Minas/MG)
CORRUPÇÃO - Entrou em vigor a 
Lei 12846/13 que, também conhecida 
como "Lei anticorrupção" que tem o 
desafio de disciplinar a conduta das 
empresas. A nova legislação prevê 
que a partir de agora, não só os di-
rigentes, como também os emprega-
dos e outros representantes das cor-
porações poderão serem punidos por 
casos de corrupção ou qualquer tipo 
de ato contra a administração públi-
ca. É bom ter leis que possam melhor 
proteger o povo contra aqueles que 
fazem uso de cargos e/ou situações 
privilegiadas para obter benefícios 
próprios em detrimento de tudo e de 
todos. Lei "boa" de fato é a que pode 
ser aplicada e a pergunta que fica no 
ar é porque as leis existentes não são 
aplicadas adequadamente ? Novas 
leis sem aplicação não deveriam nem 
existir. Se de fato as leis forem apli-
cadas o povo deste Brasil agradece. 
(Jornal S'Passo - Itaúna/MG)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 O Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) está modernizando os pro-
cedimentos de controle do trân-
sito, dentro do país, de produtos 
de origem animal produzidos em 
estabelecimentos inspecionados 
pelo Serviço de Inspeção Federal. 
Os novos modelos de Certificado 
Sanitário Nacional (CSN) e Guia 
de Trânsito (GT) serão emitidos 
eletronicamente pelo Sistema de 
Informações Gerenciais do Serviço 

de Inspeção Federal (Sigsif). O es-
tabelecimento dos modelos oficiais 
e procedimentos para transporte 
nacional de produtos de origem 
animal foram elaborados pelo De-
partamento de Inspeção de Produ-
tos de Origem Animal da Secreta-
ria de Defesa Agropecuária (Dipoa/
SDA) do Mapa. A publicação no 
Diário Oficial da União (DOU) ocor-
reu na quarta-feira passada por 
meio da Instrução Normativa nº 10. 
(Fonte: Mapa)

Atualizadas as regras para trânsito 
de produtos de origem animal 

VENDO OTIMO TERRENO

Tratar: 9999- 8767 (CTBC) ou 
9136-0096 (TIM)

No Bairro Colina Park Boulevard, com toda 
infraestrutura, agua, luz, esgoto e asfalto.

 Pela quinta vez consecuti-
va, o Brasil é o país que proporcio-
na o pior retorno de valores arreca-
dados com tributos em qualidade 
de vida para a sua população. A 
conclusão consta de estudo do 
IBPT (Instituto Brasileiro de Plane-
jamento e Tributação) que compa-
ra 30 países com maior carga tri-
butária em relação ao PIB (Produto 
Interno Bruto) e verifica se o que 
é arrecadado por essas nações 
volta aos contribuintes em servi-
ços de qualidade. Estados Unidos, 
Austrália e Coreia do Sul ocupam 
respectivamente as primeiras posi-
ções do ranking. O Brasil está em 
30º lugar, atrás da Argentina (24º) 
e do Uruguai (13º), quando se ana-
lisa o retorno de tributos em qua-
lidade de vida para a sociedade. 
Para medir esse retorno, o instituto 
criou em 2009 o Irbes (Índice de 
Retorno de Bem-Estar à Socie-
dade). No Brasil, ele é de 135,34 

pontos; nos EUA, 165,78. O indica-
dor de retorno é resultado da soma 
de dois outros parâmetros usados 
pelo IBPT: a carga tributária em re-
lação ao PIB (soma das riquezas 
de um país), com ponderação de 
15% na composição do índice, e 
o IDH (Índice de Desenvolvimen-
to Humano), calculado com base 
em dados sobre educação, renda 
e saúde e que serve para medir o 
grau de desenvolvimento econô-
mico. Esse indicador tem peso de 
85% na composição do Irbes.  Para 
a carga tributária, o estudo consi-
dera as informações da OCDE (Or-
ganização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico). Os 
dados de IDH usados são da ONU 
(Organização das Nações Unidas). 
Ambos são de 2012, último dado 
disponível.  No Brasil, a carga fiscal 
em 2012 foi de 36,27%, segundo 
mostra o levantamento do instituto, 
que atua no setor.  

Brasil é o pior em retorno de 
imposto à população, aponta estudo

 O aumento da inflação 
em 12 meses até março já estou-
rou o teto da meta do governo em 
seis das nove atividades que in-
tegram o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA). 
Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, (IBGE), 
em março, a taxa de variação ficou 
acima de 6,5% nos grupos Alimen-
tação e Bebidas (7,14%), Habita-
ção (7,35%), Artigos de residência 
(7,29%), Saúde e cuidados pes-
soais (6,90%), Despesas pesso-
ais (8,98%) e Educação (8,72%). 
No mesmo período, o IPCA acu-
mulou uma alta de 6,15% em 12 
meses, informou o IBGE. A última 
vez que o IPCA esteve acima de 
6% foi em agosto do ano passado, 
quando atingiu 6,09%. Acima da 

meta do governo de 6,5%, o IPCA 
esteve em junho, quando fechou 
em 6,7%. O grupo Alimentos tam-
bém exerce pressão na inflação. 
O salto nos preços dos alimentos 
foi responsável por mais da meta-
de da taxa do IPCA em março. A 
estiagem prejudicou as lavouras, 
impulsionando o preço de produ-
tos importantes na cesta básica 
do consumidor. Itens como batata 
e tomate subiram mais de 30% no 
mês. "As inflações setoriais mos-
tram que a maioria delas está aci-
ma de 6%, e o que está contendo a 
inflação (pelo IPCA em 12 meses) 
é justamente transportes", apon-
tou a coordenadora de Índices de 
Preços do IBGE, Eulina Nunes dos 
Santos. (Fonte: Jornal O Estado 
de São Paulo)

Parte dos preços estoura teto da meta e 
IPCA chega a 6,15% em 12 meses

 Apesar da baixa oferta de 
animais para abate, o Indicador do 
boi gordo ESALQ/BM&FBovespa 
tem registrado pequenas quedas. 
Segundo agentes consultados 
pelo Cepea, o fraco ritmo de ven-
da de carne no mercado ataca-
dista influenciou as recentes des-
valorizações da arroba bovina. As 
indústrias frigoríficas alegam ter di-
ficuldade para vendas em um mer-
cado de demanda enfraquecida e, 

por isso, tentam comprar animais 
a preços menores. Além disso, as 
aquisições de boi em outros esta-
dos e a diminuição dos volumes de 
abate têm dado suporte ao recuo 
de parte dos compradores. Entre 
26 de março e 2 de abril, o Indi-
cador acumulou baixa de 1,33%, 
fechando em R$ 125,67 na segun-
da-feira passada, 2 de abril. No 
acumulado de março, a alta foi de 
4,5%. (Fonte: Cepea/Usp)

Boi: Depois de subir 4,5% em 
março, Indicador se enfraquece 
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

CORPO DE UM HOMEM ASSASSINADO 
É ENCONTRADO EM ESTRADA VICINAL

 No sábado, dia 05 de 
abril, na cidade de Prata, a Polícia 
Militar foi informada por uma tes-
temunha que na estrada conheci-
da como “Estrada do Curral” ha-
via um homem morto. Os policiais 
militares de serviço comparece-
ram no local e após levantamen-
tos constaram que a vítima se tra-
tava de Widnei Silva Costa, de 22 
anos de idade, que era morador 
desta cidade. O corpo da vítima 
apresentava alguns ferimentos, 
os quais foram confirmados pela 
perícia que teriam sido causados 
por arma de fogo. As primeiras 
informações foram de que o cri-
me teria ocorrido por vingança. 

Este é o quinto homicídio ocor-
rido este ano na cidade do Pra-
ta e está sendo investigado pela 
Polícia Civil. O primeiro homicídio 
ocorreu em janeiro, quando um 
homem foi assassinado em sua 
própria casa, no bairro Esperan-
ça; o segundo foi em fevereiro, 
quando um preso matou o outro 
no interior do presídio; o terceiro 
foi em março, quando o corpo de 
um homem de 34 anos foi encon-
trado no bairro Colina Park Boule-
vard, em um local ermo; o quarto 
também foi em março, sendo o 
corpo de uma mulher não identi-
ficada encontrado em local ermo 
no Bairro Arantes. 

A LOUIS DREYFUS COMMODITIES, ENGAJADA COM A 
RESPONSABILIDADE SOCIAL, ESTA CONTRATANDO 

PESSOAS COMDEFICIÊNCIA PARA A ÁREA DE AUXILIAR 
DE SERVIÇOS GERAIS.

Desejável que seja residente na cidade de Prata-MG. Os inte-
ressados deverão enviar currículo para: Fazenda Lageadinho, 

Rod BR 497- Km 40 s/n°. Caixa postal 133 - Prata-MG, CEP: 
38140-000, ou para o email: keelly.carvalho@ldcom.com.

POLÍCIA MILITAR DE PRATA APREENDE 
CIGARROS CONTRABANDEADOS

 No último sábado, dia 05 
de abril, a Polícia Militar compa-
receu em uma residência do bair-
ro Jardim Brasil a fim de cumprir 
um mandado de busca e apreen-
são por haver denúncias contra 
o morador. Na casa os policiais 
encontraram diversos pacotes 
de cigarros importados, sendo 
o material suspeito de ser pro-
duto de contrabando. O material 
foi apreendido e encaminhado à 
Delegacia da Polícia Federal em 
Uberlândia para providências. O 
morador não foi encontrado, mas 
será acionado pela Polícia Fede-

ral para prestar esclarecimentos 
sobre a posse da mercadoria e 
poderá responder pelo crime de 
contrabando e descaminho. A Po-
lícia Militar informou que estará 
trabalhando no sentido de com-
bater essa modalidade de crime 
na cidade do Prata, através de 
denúncia recebidas e operações 
que serão realizadas esporadi-
camente. Denúncias poderão ser 
repassadas através dos telefones 
190 (emergência), 3431-1335 ou 
181 (Disk Denúncia Unificado) e 
Não há necessidade de identifica-
ção do denunciante. 



6 Sexta-feira, 11 de Abril de 2014

Dilma e Lula se reúnem a 
sós em SP para discutir 

crise na Petrobras
 A presidente Dilma 
Rousseff e o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva tiveram na 
tarde desta sexta-feira (4) o pri-
meiro encontro para debater a 
crise da Petrobras. A reunião 
aconteceu em um hotel da zona 
sul da capital paulista e, a portas 
fechadas, os dois discutiram a 
sós uma das principais polêmi-
cas que acometeram o governo 
da petista.  Dilma aproveitou sua 
passagem por São Paulo –onde 
participou da inauguração de 
2.508 moradias do Minha Casa 
Minha Vida no interior do Esta-
do - e fez uma parada estraté-
gica na capital para a reunião 
com o antecessor. Segundo sua 
assessoria de imprensa, a presi-
dente sairia de São José do Rio 
Preto (a 438 km de São Paulo) 
por volta das 14h e seguiria dire-

to para Brasília. No entanto, às 
15h25 Dilma chegava ao hotel 
em São Paulo, 15 minutos de-
pois de Lula.  O ex-presidente 
acredita que toda a energia do 
governo federal está sendo con-
sumida com as denúncias sobre 
a Petrobras e a polêmica sobre 
a compra da refinaria de Pasa-
dena, nos Estados Unidos. Lula 
dirá a Dilma que o governo não 
pode estar paralisado em ano de 
eleição e que a reação precisa 
ser rápida. Para ele, a condução 
da crise levou a polêmica para 
o centro do Palácio do Planalto 
e deu à oposição munição para 
atingir a imagem da presidente.  
O encontro sem testemunhas é, 
segundo interlocutores de Lula e 
Dilma, para evitar qualquer vaza-
mento de críticas ou explicações 
que um faça para o outro. 

STF decreta impeachment de Dilma se acatar denúncia 
do MPF contra ela e Mantega no Pasadenagate

 Dilma Rousseff (Presi-
denta da República) e de Guido 
Mantega (Ministro da Fazenda) te-
rão dificuldades de se livrar de 
uma investigação rigorosa, com 
grandes chances de condenação, 
na ação coletiva de responsabili-
dade civil que pede a reparação 
de danos estimados em US$ 1,18 
bilhão aos acionistas da Petrobras 
e à própria empresa, apenas no 
surreal processo de compra da ve-
lha refinaria Pasadena (no Texas, 
EUA) – negócio armado entre 
2006 e 2009. O Palácio do Planal-
to está mais preocupado agora em 
abafar tal ação contra o “Pasade-
nagate” – que pode tornar a quase 
certa CPI da Petrobras ainda mais 
infernal para o governo. Fabricar 
uma impunidade para o escândalo 
será uma jogada quase impossí-
vel. Investidores que representam 
contra Dilma e Mantega listaram 
pelo menos nove atos ilícitos bem 
evidentes contra os presidentes 
do Conselho de Administração da 
Petrobras. Na tensa véspera da 
campanha à reeleição, o Procura-
dor-Geral da República, Rodrigo 
Janot, tem evidências de sobra 
para processar Dilma e Mantega 
no foro privilegiado do Supremo 
Tribunal Federal. Será mais uma 
bomba de pepino a ser política e 
juridicamente descascada pelos 
11 ministros do STF. Se o Supre-
mo aceita uma ação contra Dilma, 
o impeachment é automático.  In-
vestidores apontaram, claramen-
te, como os presidentes do Conse-
lho de Administração da Petrobras 
falharam no dever de cuidado e 
descumpriram o dever de diligên-
cia previsto para os gestores de 
companhias abertas no artigo 153 
da Lei das Sociedades Anônimas 
(número 4.604, de 1976). Pela le-
gislação, a diligência consiste em 
“atenção, cautela, perícia e legali-
dade de conduta”. Na filosofia es-
crita da lei, “o administrador da 
companhia deve empregar, no 
exercício de suas funções, o cui-
dado e diligência que todo homem 
ativo e probo costuma empregar 
na administração de seus próprios 
negócios”. Os nove atos falhos 
apontados pelos investidores: 1) 
Aprovação, pelo Conselho de Ad-
ministração, em apenas três dias, 
da compra da refinaria Pasadena; 
2) Aprovação com base em infor-
mações insuficientes; 3) Aprova-
ção de conteúdo contratual des-
vantajoso, também com base em 
informações sabidamente insufi-
cientes; 4) Avaliação superestima-
da da segunda metade das ações 
da refinaria de Pasadena; 5) Deci-
são do Conselho de exonerar Nes-
tor Cerveró, dando-lhe outro em-
prego, sem investigar sua 
responsabilidade na compra de 
Pasadena; 6) Aprovação pelo 
Conselho da nomeação de pessoa 
sem competência para gerir a Pe-
trobras América em momento de 

crise; 7) Aprovação para descum-
prir cláusula contratual expressa 
de “put option”; 8) Aprovação de 
não pagar a dívida com a belga 
Astra, apesar da determinação em 
sentença arbitral; 9) Decisão do 
Conselho de descumprir decisões 
judiciais contra parecer jurídico da 
própria empresa. Será impossível 
que o Procurador-Geral consiga 
preservar Dilma do enrosco Pasa-
dena. Até porque a Presidência da 
República soltou uma nota oficial, 
no final do mês passado, confir-
mando que Dilma, quando presi-
dia o conselhão da empresa, apro-
vou a compra da refinaria, com a 
questionável ressalva de ter sido 
mal assessorada sobre o assunto. 
A pretensa tese das “informações 
incompletas” é derrubada pelo di-
retor afastado da Petrobras, Nes-
tor Cerveró, responsável pelo rela-
tório que recomendava a compra 
da refinaria Pasadena. O advoga-
do dele, Edson Ribeiro, sustentou 
a versão de que os membros do 
Conselho de Administração da Pe-
trobras receberam, com antece-
dência de 15 dias, a documenta-
ção completa referente à compra 
da refinaria. Baseando-se na Lei 
das Sociedades Anônimas, o Pro-
curador Geral da República, Ro-
drigo Janot, pode estender a mes-
ma ação a outros conselheiros e 
membros da diretoria da empresa, 
especificamente na compra teme-
rária da refinaria Pasadena, nos 
EUA: José Sergio Gabrielli, presi-
dente da estatal na época, Antonio 
Palocci Filho, Fábio Barbosa, 
Gleuber Vieira, Jaques Wagner, 
Arthur Sendas (já falecido), Cláu-
dio Luiz da Silva Haddad e Jorge 
Gerdau. Como membros do Con-
selhão da estatal, todos ficam en-
quadrados no artigo 158 da Lei 
das SAs, que prevê dois casos de 
responsabilização pessoal: quan-
do agir com dolo ou culpa ou 
quando agir em violação à lei e ao 
estatuto da companhia, indepen-
dentemente de culpa ou dolo. A 
ação de investidores contra Dilma 
e Mantega – que o Palácio do Pla-
nalto agora tenta abafar nos basti-
dores jurídicos – foi movida no dia 
31 de março. No dia 2 de abril, tal 
representação foi anunciada pelo 
investidor Romano Allegro na As-
sembleia Geral da Companhia, 
que foi presidida pelo diretor finan-
ceiro da empresa, Almir Barbassa. 
O documento foi protocolado no 
Conselho de Administração da Pe-
trobras para fazer parte da ata da 
AGO. A ação conta com o apoio da 
Associação de Engenheiros da 
Petrobras – o que aumenta o im-
pacto interno na companhia. A si-
tuação de Dilma fica complicadís-
sima se o MPF aceitar a 
representação e pedir ao STF que 
processe a ex-presidente-conse-
lheira Dilma e o atual-presidente-
-conselheiro Mantega. No caso de 
processo, o impechment de Dilma 
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é automático. Não dependerá de 
consulta ao Congresso nacional. 
Uma Presidenta processada não 
pode continuar no cargo. Por isso, 
o esforço governista, além de im-
pedir a instauração da CPMI da 
Petrobras no Congresso, vai se 
concentrar na missão quase im-
possível de impedir que tal ação 
de investidores contra Dilma vá 
adiante. O desdobramento do es-
cândalo na Petrobras pode abrir 
caminho para aquela que parecia 
improvável: a candidatura presi-
dencial de Luiz Inácio Lula da Sil-
va. Caso Dilma seja impedida – 
tudo pode acontecer antes ou, 
principalmente, depois da Copa do 
Mundo da Fifa -, o vice Michel Te-
mer assumiria a Presidência. Se o 
PMDB vai manter a aliança com 
PT caso tal “acidente” ocorra é a 
grande dúvida. Lula sairia candi-
dato de emergência para tentar 
vencer a complicada eleição, com 
os desgastes da Petrobras e da 
Copa (ainda mais se a seleção 
brasileira não vencer, conforme 
programado). Os escândalos na 
Petrobras (não apenas restritos a 
Pasadena, tem a Gemini, Com-
perj, Abreu e Lima, San Lorenzo, 
Plataformas holandesas, BB Mile-
nium, Conta Combustível, Br Dis-
tribuidora, e etc) vão enterrar os 
petralhas.   Na avaliação de espe-
cialistas em Direito Administrativo 
e Empresarial, será praticamente 
impossível salvar ela e os demais 
conselheiros da acusação de des-
cumprir o "dever de diligência" de 
administradores, previsto no esta-
tuto da Petrobras. Se o Procura-
dor-Geral da República, Rodrigo 
Janot, não pedir a abertura de 
processo contra Dilma, como pe-
dem investidores da Petrobras, a 
impunidade estará definitivamen-

te instaurada na República Sindi-
calista do Brasil – na qual o regi-
me capimunista promove a aliança 
entre governantes, políticos, sindi-
catos, fundos de pensão e empre-
sários para tocar negócios lícitos 
ou ilícitos – na governança do cri-
me organizado. Investigação con-
creta que mais apavora o governo 
– e que fatalmente deverá ter liga-
ções com a Petrobras – é a Ope-
ração Lava Jato. A investigação 
da Polícia Federal e do Ministério 
Público Federal sobre lavagem 
ilegal de pelo menos R$ 10 bi-
lhões envolve, diretamente, o ex-
-diretor de abastecimento da Pe-
trobras, Paulo Roberto Costa, que 
também era conselheiro da Br 
Distribuidora e da Brasken (joint 
venture entre Odebrecht e Petro-
bras). Paulo Costa está preso, por 
ligações diretas com o doleiro Al-
berto Yousseff, com quem agora a 
PF revela que mantinha até uma 
conta corrente conjunta. Paulo 
Costa cuidou, pessoalmente, do 
caso Pasadena, que agora enrola 
Dilma e Mantega. Paulo Costa é o 
homem bomba da Petrobras. A 
data da explosão é ainda incerta. 
Mas o governo Dilma já apresenta 
sinais de implosão. Se o MPF de-
nunciá-la ao STF no caso Pasade-
na, a Presidenta vai para o inferno 
di impeachment, sem escala de 
uma desgastante CPMI, que todo 
mundo sabe como começa, mas 
que tem sempre chance enorme 
de acabar muito mal, mesmo no 
Brasil da impunidade ampla, ge-
ral e irrestrita, onde os bandidos 
são anistiados e o honestos, pu-
nidos com impostos elevados 
para financiar o Estado de delin-
quência. (Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 3 de Abril 
de 2014).


