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Vendo ágio desta casa 

Na Rua Coronel Emidio Marques de esquina, com 
2 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço com 
varanda, com terreno que dá para construir outra 
casa. Tratar: 9136-0096 (TIM) ou 9999-8767 (CTBC)

PSDB e aliados estão 
unidos por Aécio, diz Serra

	 Depois	de	ter	confirmado	
de	 última	 hora	 que	 aceitaria	
discursar	 na	 convenção	 nacional	
do	 PSDB,	 marcada	 para	 este	
sábado,	 em	 São	 Paulo,	 o	 ex-
governador	 José	 Serra	 disse	 que	
o	partido	e	legendas	aliadas	estão	
unidas	em	torno	da	candidatura	do	
senador	Aécio	Neves	à	presidência	
da	República.	Aécio	foi	oficializado	
hoje	 como	o	 candidato	 tucano	 ao	
Palácio	 do	 Planalto,	 mas	 ainda	
negocia	 com	 partidos	 políticos	
um	 nome	 para	 preencher	 a	 vaga	
como	candidato	a	vice-presidente.	
"Temos	 um	 encontro	 marcado	
com	 o	 Brasil.	 O	 PSDB	 e	 aliados	
chegam	unidos	para	essa	disputa.	
Estamos	todos	juntos,	com	Aécio	à	
frente",	disse	Serra	ao	participar	da	
convenção.	O	nome	do	 tucano	foi	
cogitado	para	compor	com	Aécio	a	
chapa	que	enfrentará	a	presidente	
Dilma	 Rousseff	 nas	 eleições	 de	
outubro,	 mas	 o	 PSDB	 tem	 até	
o	 dia	 30	 para	 definir	 o	 nome	 do	
vice.	 Entre	 os	 cotados	 estão	 o	
senador	Aloysio	Nunes	 Ferreira	 e	
o	 ex-governador	 do	 Ceará	 Tasso	
Jereissati.	A	aproximação	de	Aécio	
com	 a	 seção	 paulista	 do	 PSDB	
tenta	enfraquecer	a	resistência	que	
ele	sofre	em	setores	do	partido.	A	
costura	para	atrair	aliados	de	Serra	
ocorreu	mais	claramente	no	 início	
do	ano	passado,	quando	o	senador	
serrista	 Aloysio	 Nunes	 Ferreira	
foi	 escolhido	 líder	 do	 partido	 no	
Senado.	 Quando	 foi	 confirmado	
como	presidente	nacional	da	sigla,	
Aécio	 também	 compôs	 com	 o	
ex-governador	 Alberto	 Goldman,	
colocando-o	 como	 um	 dos	 vice-
presidentes	do	PSDB,	e	prestigiou	
o	 deputado	 Duarte	 Nogueira	
(PSDB-SP)	com	a	presidência	local	
do	 partido	 Durante	 a	 convenção	
do	 PSDB	 neste	 sábado,	 José	
Serra	 criticou	 os	 ataques	 virtuais	
e	 a	 proliferação	 de	 boatos	 contra	
tucanos	 na	 internet	 e	 condenou	

o	 governo	 Dilma	 Rousseff,	
um	 exemplo,	 segundo	 ele,	 de	
"incompetência	 determinada".	 "O	
que	 os	 brasileiros	 desejam	 cada	
vez	mais	hoje	é	verem-se	livre	do	
governo	do	PT.	Se	Deus	quiser	o	
Brasil	 vai	 mudar	 com	 o	 PSDB",	
disse.	 "Petistas	 já	 não	 sabem	
porque	 governam	 o	 Brasil,	 nem	
sabem	 porque	 pretendem	 ficar	
mais	 quatro	 anos.	 Eles	 não	 têm	
nenhum	 futuro	 a	 oferecer.	 O	 PT	
neste	momento	é	a	vanguarda	do	
atraso",	afirmou.		Na	avaliação	de	
Serra,	as	manifestações	populares	
de	 2013	 são	 exemplo	 de	 que	 a	
população	 quer	 uma	 "mudança	
de	rumos".	"A	inépcia	petista	para	
administrar	 o	 Brasil	 é	 cada	 vez	
mais	 crescente",	 disse.	 "As	 ruas	
deram	o	 recado	de	que	é	preciso	
ouvir	 a	 voz	 surda	 das	 ruas.	 Mas	
elas	 não	 são	 mais	 surdas,	 elas	
clamam	 contra	 o	 distanciamento	
entre	 o	 governo	 o	 povo.	 Temos	
que	 ouvir	 o	 povo	 e	 estar	 mais	
próximos	 do	 povo",	 completou	 o	
ex-presidente	 Fernando	 Henrique	
Cardoso.
	 Ao	 longo	 da	 convenção	
nacional	 do	 PSDB	 neste	 sábado,	
os	 principais	 políticos	 do	 partido	
adotaram	 o	 discurso	 de	 que	
"ninguém	aguenta	mais"	o	governo	
da	 presidente	 Dilma	 Rousseff	 e	
que	 as	 manifestações	 de	 rua	 em	
2013	são	exemplo	claro	disso.	"O	
governo	 atual	 (...)	 ficou	 distante	
[da	 população]	 e	 fingiu	 que	 não	
ouviu.	 Ninguém	 aguenta	 mais	
isso.	 Chega,	 a	 gente	 sente	 que	
não	 adianta	 mais",	 afirmou	 FHC.	
"Há	 uma	 ansiedade	 nas	 ruas.	
Essa	 é	 a	 verdadeira	 política,	
trazer	 esperança	 ao	 povo.	 Aécio	
será	 o	 presidente	 do	 emprego,	
da	 oportunidade,	 da	 renda	 das	
pessoas.	 É	 tempo	 de	 trabalho,	
de	 competência,	 de	 seriedade",	
disse	o	governador	de	São	Paulo	
Geraldo	Alckmin.	(Fonte:	Site	UOL)

Novas evidências reforçam que 
Lua se originou de colisão da Terra

	 Cientistas	 alemães	
disseram	nesta	segunda	feira	que	
as	 amostras	 lunares	 coletadas	
nas	 décadas	 de	 1960	 e	 1970	
mostram	 novas	 evidências	 de	
que	 a	 Lua	 se	 formou	 quando	 a	
jovem	 Terra	 colidiu	 com	 outro	
corpo	celeste.	Os	pesquisadores	
chamam	 de	 "A	 Hipótese	 do	
enorme	 Impacto"	 o	 suposto	
ocorrido,	 segundo	 o	 qual	 a	 Lua	
foi	 criada	 quando	 a	 Terra	 bateu	
com	 um	 corpo	 chamado	 Theia	
há	4,5	bilhões	de	anos.	A	maioria	
dos	 especialistas	 apoia	 esta	
hipótese,	 mas	 eles	 dizem	 que	
a	 única	 forma	 de	 confirmar	 que	
tal	 impacto	 ocorreu	 é	 estudando	
as	 proporções	 de	 isótopos	 de	
oxigênio,	 titânio,	 silício	 e	 outros	
componentes	 nos	 dois	 corpos	
celestes.	Até	agora,	os	cientistas	
que	 estudavam	 as	 amostras	
lunares	 que	 chegaram	 da	 Terra	
em	meteoritos	descobriram	que	a	
Terra	e	a	Lua	têm	uma	composição	
muito	 similar.	 Mas	 agora,	 ao	
estudar	 as	 amostras	 coletadas	
da	superfície	lunar	pela	equipe	da	
Nasa	das	missões	Apolo	11,	12	e	

16	 e	 compará-las	 com	 técnicas	
científicas	 mais	 avançadas,	 os	
cientistas	descobriram	algo	novo.	
"Puderam	detectar	uma	leve,	mas	
claramente	 maior,	 composição	
do	 isótopo	 de	 oxigênio	 nas	
amostras	 lunares",	 destaca	 o	
estudo	 publicado	 na	 revista	
especializada	 Science.	 "Esta	
mínima	diferença	apoia	a	hipótese	
do	enorme	 impacto	na	 formação	
da	 Lua".	 Segundo	 modelos	 que	
recriaram	 esta	 colisão	 em	 um	
nível	 teórico,	 a	 Lua	era	 formada	
por	elementos	de	Theia	em	70%	
a	 90%,	 e	 elementos	 terrestres	
em	 10%	 a	 30%.	 Mas	 agora	 os	
pesquisadores	 revisaram	 para	
cima	 o	 papel	 do	 nosso	 planeta	
na	composição	do	seu	satélite:	a	
Lua	pode	ser	uma	mistura	50/50	
de	restos	da	Terra	e	de	Theia.	No	
entanto,	faltam	mais	estudos	para	
confirmar	 esta	 versão.	 "Agora	
podemos	 estar	 razoavelmente	
seguros	de	que	a	enorme	colisão	
ocorreu",	 disse	 o	 autor	 principal	
do	 estudo,	 Daniel	 Herwartz,	 da	
universidade	 Georg-August	 de	
Gottingen,	na	Alemanha.

Tucano fez discurso em convenção que oficializou Aécio 
Neves como candidato à presidência da República
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
SEGURANÇA PÚBLICA DE 
PRATA –	 Aconteceu	 no	 dia	 16	
de	 Junho	 de	 2014,	 na	 Casa	
do	 Empresário	 (Acipra	 CDL),	
mais	 uma	 reunião	 convocado	
pelo	 presidente	 Elson	 Alves	
Ferreira,	 contando	 com	 a	
presença	 de	 autoridades	
constituídas,	entidades	de	classe,	
associados	das	entidades	Acipra/
CDL,	 Polícia	 Militar,	 SUAPE,	
representantes	 do	 Executivo	
Municipal,	 e	 simpatizantes,	 para	
dar	 sequência	 dos	 debates	 que	
envolve	 a	 segurança	 pública.	
Dentre	 os	 assuntos	 tratados	 o	
mais	 preocupantes	 é	 o	 número	
de	efetivos	do	Prata,	por	se	tratar	
de	Companhia	deveríamos	ter	no	
mínimo	 85	 militares	 e	 só	 temos	
32.	 A	 alegação	 do	 comando	
geral	 é	 que	 não	 temos	 efetivos	
disponíveis.	 Essa	 resposta	 já	
vem	 de	 muitos	 anos	 e	 com	
isso	 a	 cidade	 e	 município	 fica	
a	 mercê	 de	 bandidos.	 Após	
intenso	debate,	 foi	acertada	uma	
audiência	 com	 o	 governador,	
envolvendo	deputados,	secretário	
de	 segurança,	 para	 resolver	 de	
uma	vez	por	todas	esse	impasse	
que	 envolve	 a	 segurança	 da	
população.	 O	 Capitão	 Souza	
informou	 que	 não	 tem	 como	
atender	a	zona	rural	devido	à	falta	
de	efetivo,	entende	que	o	aumento	
do	 efetivo	 deve	 ser	 resolvido	
por	 meio	 politico.	 Vamos	 unir	 as	
forças,	 e	 exigir	 aquilo	 que	 é	 de	
direito	o	que	não	podemos	é	omitir	
e	 deixar	 a	 população	 vulnerável,	
estamos	em	ano	politico	a	hora	é	
agora.	(	Miguel	Soares)
NOTÍCIA POLICIAL	 -	 Na	
madrugada	de	sábado,	dia	14,	a	
Polícia	Militar	de	Prata,	com	apoio	
de	policiais	militares	de	Ituiutaba,	
realizou	 abordagem	 a	 um	
veículo	 que	 transportava	 grande	
quantidade	 de	 drogas.	 Após	
realização	 de	 levantamentos	 foi	
montado	um	cerco	com	a	finalidade	
de	interceptar	um	veículo	suspeito	
que	 estaria	 vindo	 do	 “trevão”	 da	
BR	 365	 sentido	 a	 esta	 cidade.	
Quando	 os	 policiais	 visualizaram	
um	veículo	com	as	características	
passadas	 sinalizaram	 para	
que	 ele	 parasse,	 no	 entanto	 o	
condutor	não	obedeceu	e	evadiu	
em	 alta	 velocidade.	 O	 suspeito	
adentrou	 à	 cidade	 onde	 passou	
a	 percorrer	 várias	 ruas	 tentando	
fugir	 e	 praticando	 direção	
perigosa.	 Em	 determinado	
momento	 os	 policiais	 militares	
conseguiram	abordar	o	veículo	na	
Praça	JK.	Após	buscas	no	veículo	
foi	localizada	uma	bolsa	contendo	
vinte	 tabletes	 de	 cocaína,	 sendo	
constatado	 que	 a	 droga	 pesava	
quase	 22	 quilos.	 O	 motorista	 do	
veículo	 era	 um	 homem	 de	 23	
anos	de	 idade	com	endereço	em	
Uberlândia.	 O	 preso	 informou	
que	 ele	 havia	 sido	 contratado	
para	 levar	a	droga	do	Estado	de	
Goiás	 para	 Uberlândia.	 Contudo	
não	se	sabe	se	essa	 informação	
é	 verídica,	 pois	 o	 suspeito	 foi	
abordado	nesta	 cidade	de	Prata.	
Diante	 da	 situação	 o	 autor	 foi	
preso	 e	 a	 droga	 e	 o	 veículo	
utilizado	 foram	 apreendidos,	
sendo	encaminhados	à	Delegacia	
da	Polícia	Federal	em	Uberlândia,	
onde	foi	lavrado	o	flagrante	desse	

cidadão	infrator.	(Tente	Maurício).
MATADOR DE ANIMAIS-	 A	
polícia	civil	achou	o	suspeito	(não	
vamos	mencionar	o	nome	porque	
trata	 de	 suspeito)	 e	 o	 advertiu	
das	consequências	legais	de	sua	
conduta	e	a	partir	da	admoestação	
não	 se	 teve	 mais	 notícias	 de	
morte	 de	 animais	 na	 região	Rua	
Tenente	 Reis/Beco/Raul	 Soares.	
A	polícia	está	de	olho	no	suspeito	
encontrado.
A NOSSA  LIBERDADE 
-Liberdade	 para	 quê?	 Liberdade	
para	quem?	Liberdade	para	roubar,	
matar,	corromper,	mentir,	enganar,	
traficar	 e	 viciar?	 Liberdade	 para	
ladrões,	 assassinos,	 corruptos	
e	 corruptores,	 para	 mentirosos,	
traficantes,	viciados	e	hipócritas?	
Falam	de	uma	“noite”	que	durou	21	
anos,	 enquanto	 fecham	os	 olhos	
para	 a	 baderna,	 a	 roubalheira	 e	
o	 desmando	 que,	 à	 luz	 do	 dia,	
já	 dura	 26!	 Fala-se	 muito	 em	
liberdade!	 Liberdade	 que	 se	 vê	
de	dentro	de	casa,	por	detrás	das	
grades	 de	 segurança,	 de	 dentro	
de	carros	blindados	e	dos	vidros	
fumê!	 Mas,	 afinal,	 o	 que	 se	 vê?	
Vê-se	 tiroteios,	 incompetência,	
corrupção,	 quadrilhas	 e	
quadrilheiros,	guerra	de	gangues	
e	traficantes,	Polícia	Pacificadora,	
Exército	 nos	morros,	 negociação	
com	 bandidos,	 violência	 e	
muita	 hipocrisia.	 Olhando	
mais	 adiante,	 enxergamos	
assaltos,	 estupros,	 pedófilos,	
professores	 desmoralizados,	
ameaçados	 e	 mortos,	 vemos	
“bullying”,	 conivência	 e	mentiras,	
vemos	 crianças	 que	 matam,	
crianças	 drogadas,	 crianças	
famintas,	 crianças	 armadas,	
crianças	 arrastadas,	 crianças	
assassinadas.	 Da	 janela	 dos	
apartamentos	 e	 nas	 telas	 das	
televisões	 vemos	 arrastões,	
bloqueios	 de	 ruas	 e	 estradas,	
terras	 invadidas,	 favelas	
atacadas,	 policiais	 bandidos	 e	
assaltos	a	mão	armada.	Vivemos	
em	uma	terra	sem	lei,	assistimos	
a	 massacres,	 chacinas	 e	
sequestros.	Uma	 terra	 em	que	a	
família	não	é	valor,	onde	menores	
são	 explorados	 e	 violados	 por	
pais,	 parentes,	 amigos,	 patrícios	
e	estrangeiros.	Mas,	 afinal,	 onde	
é	 que	 nós	 vivemos?	 Vivemos	
no	 país	 da	 impunidade	 onde	 o	
crime	 compensa	 e	 o	 criminoso	
é	 conhecido,	 reconhecido,	
recompensado,	 indenizado	 e	
transformado	 em	 herói!	 Onde	
bandidos	 de	 todos	 os	 colarinhos	
fazem	 leis	 para	 si,	 organizam	
“mensalões”	e	vendem	sentenças!	
Nesta	terra,	a	propriedade	alheia,	
a	 qualquer	 hora	 e	 em	 qualquer	
lugar,	 é	 tomada	 de	 seus	 donos,	
os	 bancos	 são	 assaltados	 e	
os	 caixas	 explodidos.	 É	 aqui,	
na	 terra	 da	 “liberdade”,	 que	
encontramos	a	 “Cravolândia”	e	a	
“robauto”,	“dominadas”	e	vigiadas	
pela	polícia!	Vivemos	no	país	da	
censura	velada,	do	“microondas”,	
dos	 toques	 de	 recolher,	 da	 lei	
do	 silêncio	 e	 da	 convivência	
pacífica	 do	 contraventor	 e	 com	
o	 homem	 da	 lei.	 País	 onde	
bandidos	 comandam	 o	 crime	 e	
a	 vida	 de	 dentro	 das	 prisões,	
onde	 fazendas	 são	 invadidas,	
lavouras	 destruídas	 e	 o	 gado	
dizimado,	 sem	 contar	 quando	
destroem	 pesquisas	 cientificas	

C l a s s i f i c a d o s
VENDO TERRENO DE ESQUINA – Na	Rua	Presidente	Antônio	Carlos	
243	m²,	1075,	aceito	veiculo	na	troca.	Tratar	(34)	9699-4771	ou	3431-
1208.
VENDO UMA CASA NO BAIRRO JACARANDA – Com	03	quartos,	sala,	
cozinha,	banheiro,	varanda,	lavanderia,	quarto	de	despejo	com	banheiro,	
garagem,	cerca	elétrica,	portão	eletrônico:	OBS:	Motivo	Mudança.	Tratar	
(34)	9997-1709	falar	com	Marco	Aurélio	
VENDO CASA NO BAIRRO BELA – Com	03	quartos	sendo	um	suíte,	
sala,	copa,	cozinha	e	garagem	para	carros.	Tratar	(34)	9997-3228.
VENDO OU TROCO EM GADO – 1	Ordenhadeira	Westfalia,	4	conjuntos	
com	extrator,	1	Tanque	Bosio	2.000	L,	1	Picadeira	nogueira	modelo	6.600,	
1	Gerador	de	energia	de	30	KVA.	Tratar	(34)	9974-7205
VENDO LOTE NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD: Tratar	
(34)9661-3006
VENDO AGIO DE UMA VAN COM SERVIÇO – ANO	2000,	com	fatura	
R$	227,00	por	dia:	Tratar	(34)	9969-7303.
VENDO UMA MOTOCICLETA TWISTER – Ano	2007/	Modelo	08/	cor	
cinza,	Preço	a	combinar:	Tratar	(34)9668-7881.
VENDO AGIO DE CASA FINANCIADA – Na	Rua	Coronel	 Emídio	
Marques,	tratar	91360096	ou	9999-8767.
VENDO TERRENO DE ESQUINA – No	Bairro	Residencial	Parque	do	
Jacarandá.	Tratar	9136-0096	ou	9999-8767.

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

de	 anos,	 irrecuperáveis!	 Mas,	
afinal,	 de	 quem	 é	 a	 liberdade	
que	 se	 vê?	 Nossa,	 que	 somos	
prisioneiros	do	medo	e	reféns	da	
impunidade	 ou	 da	 bandidagem	
organizada	 e	 institucionalizada	
que	a	controla?	Afinal,	aqueles	da	
escuridão	eram	“anos	de	chumbo”	
ou	anos	de	paz?	E	estes	em	que	
vivemos,	 são	 anos	 de	 liberdade	
ou	 de	 compensação	 do	 crime,	
do	 desmando	 e	 da	 desordem?	
Quanta	falsidade,	quanta	mentira	
quanta	 canalhice	 ainda	 teremos	
que	 suportar,	 sentir	 e	 sofrer,	 até	
que	 a	 indignação	 nos	 traga	 de	
volta	a	vergonha,	a	auto	estima	e	
a	própria	dignidade?	Quando	será	
que	 nós,	 homens	 e	mulheres	 de	
bem,	 traremos	 de	 volta	 a	 nossa	
liberdade?	(	Paulo	Chagas)	
JORNAL CORREIO DE UBER-
LÂNDIA FLAGRA TRÁFICO 
E USO DE DROGAS NOS 
CAMPI DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE UBERLÂNDIA - 
Este	 é	 um	 assunto	 que	 precisa	

sair,	 urgentemente,	 de	 debaixo	
do	 tapete	 e	 ascender	 para	
todas	 as	 discussões	 possíveis.	
Não	 se	 pode	 tolerar/permitir/
contemporizar/dar	 de	 ombros/	
escafeder-se/fingir	que	não	sabe/
achar	desculpas	inerentes/relaxar,	
etc...,	pois	quando	a	droga	deu	o	
bote	 nos	 andares	 superiores	 da	
Educação,	 aí	 é	 para	 ligar	 todos	
os	alarmes	e	armas	possíveis	da	
sociedade.	 Professores,	 alunos	
e	 funcionários	 de	 Universidade	
Federal	gratuita	não	podem	ter	o	
menor	 topete	 para	 pular	 para	 o	
lado	 de	 lá,	 notadamente	 dentro	
da	sagrada	área	da	Universidade.	
PULOU/DROGOU	 EM	 ÁREA	
EDUCACIONAL	 PÚBLICA,	
JÁ	 ESTÁ	 EXPULSO	 PARA	
SEMPRE	 E	 PONTO	 FINAL.	
ESTÃO	 REVOGADAS	 TODAS	
AS	 DISPOSIÇÕES	 QUE	 A	
ENGENHARIA	JURÍDICA	POSSA	
CONSTRUIR	PARA	BAGUNÇAR	
AINDA	 MAIS	 A	 CATÁSTROFE.	
(Renzo	Sansoni)

O querido casal da sociedade pratense, Iraci Arantes Camargos e João Batista 
Camargos, paraninfando casamento no Hotel Santos. Madrinha Iraci como era 

carinhosamente chamada, tinha dezenas de afilhados na cidade.

SAUDADE NÃO TEM IDADE
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Congresso reage e dá prazo para Dilma revogar decreto bolivariano

	 A	 mobilização	 que	
começou	 nas	 bancadas	 de	
oposição	 se	 espalhou	 pelos	
partidos	 governistas,	 e	 o	
Congresso	Nacional	decidiu	reagir	
ao	Decreto	8.243/2014,	assinado	
pela	 presidente	 Dilma	 Rousseff.	
A	medida	institui,	numa	canetada,	
a	participação	de	 “integrantes	da	
sociedade	civil”	(como	integrantes	
de	movimentos	sociais)	em	todos	
os	 órgãos	 da	 administração	
pública,	num	ataque	à	democracia	
representativa.	 Pressionados	 por	
líderes	de	partidos,	os	presidentes	
da	 Câmara,	 Henrique	 Eduardo	
Alves	 (PMDB-RN),	e	do	Senado,	
Renan	 Calheiros	 (PMDB-
AL),	 pediram	 pessoalmente	 à	
presidente,	 que	 	 compareceu	 ao	
Congresso	 para	 a	 Convenção	
Nacional	 do	 PMDB,	 que	 desista	
do	 decreto.	 Conforme	 antecipou	
a	 coluna	 Radar	 on-line,	Alves	 já	
havia	procurado	o	ministro	Aloizio	
Mercadante	 (Casa	 Civil)	 para	
pedir	a	revogação	do	texto.	Alves	
foi	 particularmente	 bombardeado	
por	ter	se	recusado	a	colocar	em	
votação	um	decreto	legislativo	da	

oposição	 para	 anular	 os	 efeitos	
do	 decreto	 de	 Dilma.	 Nesta	
terça,	 porém,	 mudou	 o	 discurso	
e	 vocalizou	 o	 sentimento	 hoje	
majoritário	no	Congresso:	“Se	até	
amanhã	 o	 governo	 não	 atender,	
nós	 vamos	 votar	 a	 favor	 da	
derrubada	 do	 decreto”.	 Segundo	
aliados,	 dois	 fatores	 pesaram	
para	 a	 mudança	 de	 atitude	 do	
deputado:	 a	 pressão	 do	 próprio	
PMDB	contra	o	decreto	e	a	irritação	
pessoal	 com	 a	 desistência	 de	
última	hora	de	Dilma	em	participar	
da	 inauguração	 do	 aeroporto	
potiguar	 de	 São	 Gonçalo	 do	
Amarante.	 Alves	 é	 candidato	 ao	
governo	 do	 Estado	 e	 espera	 ter	
Dilma	 em	 seu	 palanque.	 “Ainda	
não	 pautei	 o	 projeto	 para,	 ao	
meu	 estilo,	 tentar	 a	 retirada	
do	 decreto”,	 justificou-se.	 Em	
plenário,	 Renan	 também	 pediu	
que	o	Palácio	do	Planalto	 recue:	
"Sempre	 defendi	 a	 ampliação	 da	
participação	 popular,	 mas	 não	 é	
aconselhável	que	se	recorra	a	um	
decreto	para	tal.	Quem	representa	
o	povo	é	o	Congresso	Nacional	e,	
por	este	motivo,	o	ideal	–	eu	falei	

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: - CLÉCIO OLIVEIRA BATISTA, solteiro, serviços gerais, Filho de 
CARMO APARECIDO BATISTA, e de MAURA APARECIDA DE OLIVEIRA BATISTA, residente no (a) Fazenda Santa Rita, Prata-MG, 
e FERNANDA SOUZA OLIVEIRA, solteira, estudante, Filha de JOÃO TEODORO DE OLIVEIRA e de MARINA APARECIDA SOUZA 
OLIVEIRA, residente no (a) Fazenda Três Barras, Prata-MG. - JARIVELTON VIANA DA SILVA, solteiro, trabalhador rural, Filho de 
JAILTON VIANA DA SILVA, e de TERESINHA VIANA DA SILVA, residente no (a) Rua Capinópolis, 101, Prata-MG, e ROSANA DIAS 
DO REGO, solteira, trabalhadora rural, Filha de WILSON DIAS REGO e de RICARDINA DOS SANTOS REGO, residente no (a) Rua 
Capinópolis, 101, Prata-MG. - CRISTIANO VIANA DA SILVA, solteiro, trabalhador rural, Filho de GILDASIO CARVALHO DE SOUZA, 
e de APARECIDA VIANA DA SILVA, residente no (a) Rua Uberaba, 49, Centro, Prata-MG, e LIDVANIA SOARES DA SILVA, solteira, 
do lar, Filha de ENILCO CLARO DA SILVA e de MARLENE SOARES DA SILVA, residente no (a) Rua Uberaba, 49, Centro, Prata-MG. - 
JOSÉ JESUS ALVES, divorciado, advogado, Filho de LEONEL ALVES, e de LOURDES DA APPARECIDA SIMÕES ALVES, residente 
no (a) Rua Piozinho Novais, 30, Prata-MG, e LIVÂNIA DIVINA MACEDO SILVA, solteira, operadora multifuncional, Filha de GERALDO 
BATISTA SILVA e de TEREZINHA MACEDO SILVA, residente no (a) Rua Piozinho Novais, 30, Prata-MG. - GERSON GOMES NETO, 
solteiro, auxiliar de engenharia, Filho de SERGIO LUIZ NUNES FELISBINO, e de MARIA APARECIDA GOMES NUNES, residente no 
(a) Rua Nazario Fagundes de Freitas, 141, Prata-MG, e THAIS REZENDE MENDES, solteira, enfermeira, Filha de LAURO JOSÉ DA 
CUNHA MENDES e de DEICE REZENDE SILVA, residente no (a) Rua Paraná, 94, Prata-MG. - GUSTAVO APARECIDO BORGES, 
solteiro, serviços gerais, Filho de GILMAR LUIZ MOURA VINHAIS, e de CELIA BORGES, residente no (a) Rua Fatima Aparecida 
Santos, 365, Prata-MG, e RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS, solteira, serviços gerais, Filha de JOÃO BATISTA DOS SANTOS 
e de FATIMA APARECIDA DOS SANTOS, residente no (a) Rua Fatima Aparecida Santos, 365, Prata-MG. - DEIVID CRISTIAN 
MARCELINO DA SILVA, solteiro, frentista, Filho de AGUINALDO DA SILVA, e de CRISTINA MARCELINO DA SILVA, residente no 
(a) Rua Sacramento, 802, Prata-MG, e RENATA LOPES MARQUES, solteira, estudante, Filha de CICERO MARQUES RAMOS e 
de MARIA RENILDA LOPES DA SILVA, residente no (a) Fazenda Nova Tangara, Prata-MG. - CAIRO REZENDE FRANCO, solteiro, 
médico veterinário, natural: Uberlândia MG residente e domiciliado na Rua Padre Ângelo Feo, nº 110, centro Prata-MG, filho de 
LUIZ HUMBERTO SOUZA FRANCO e de CLAUDIA CARVALHO REZENDE FRANCO e DÉBORA APARECIDA BIANQUI solteira, 
zootecnista, natural: Barretos-SP, filha de residente e domiciliada na A. José Quintino dos Santos, nº 100, Bairro Industrial, Guaíra-
SP, filha de DEVAIR EUGENIO BIANQUI e de AUXILIADORA APARECIDA CLEMENTE BIANQUI. Se alguém tiver conhecimento 
da existência algum impedimento 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, 16 de junho 2014. Ricardo Amaral França/Escrivão 
- Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG - Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

Beneficiário do INSS pode nomear 
procurador em casos de doença e viagem

	 O	 aposentado	 José	
Pereira	 da	 Silva,	 de	 68	 anos,	
está	há	20	anos	 fora	do	mercado	
de	 trabalho,	 devido	 a	 problemas	
de	 saúde.	 E	 complicações	 na	
recuperação	 de	 uma	 cirurgia	
de	 hérnia	 na	 coluna	 lombar	
reduziram	sua	mobilidade.	Quando	
precisa	 atualizar	 informações	
na	 Previdência	 Social	 –	 como	 a	
mudança	do	endereço	residencial	–	
é	sua	filha	que	se	responsabiliza,	de	
posse	 de	 procuração	 formalizada	
junto	ao	INSS.	“Foi	minha	filha	que	
atualizou	 o	 endereço	 e	 transferiu	
meu	benefício	para	Belo	Horizonte,	
no	ano	passado,	quando	me	mudei	
para	essa	cidade.	Ela	me	ajudou	a	
ir	à	agência	para	que	pudéssemos	
fazer	 a	 procuração”,	 afirma	 José	
Pereira.	Assim	como	o	aposentado,	
os	 segurados	e	beneficiários,	 que	
têm	impossibilidade	de	locomoção	
comprovada,	podem	nomear	outro	
cidadão	como	seu	procurador	junto	
ao	 INSS.	 A	 procuração	 pode	 ser	
usada	 para	 fins	 de	 requerimento	
de	 benefícios,	 acesso	 a	 serviços	
ou	 recebimento	 de	 valores.	 Esse	
documento	 pode	 ser	 redigido	 de	
próprio	 punho	 pelo	 segurado,	
preenchendo	 o	 formulário	
específico.	 A	 procuração	 só	 tem	
valor	quando	a	pessoa	está	lúcida	
e	 em	 condições	 de	 assiná-la.	
Além	 disso,	 é	 exigida	 a	 presença	
do	 segurado	 e	 do	 procurador	 na	
Agência.	Então,	o	cidadão	deve	se	
dirigir	 à	 unidade	 de	 atendimento	
do	 INSS	 com	 a	 pessoa	 escolhida	
e	 de	 confiança,	 sendo	 que	 os	
dois	 devem	 levar	 os	 documentos	
pessoais,	 comprovante	 de	
residência	 e	 o	 número	 do	

benefício.	Outro	tipo	de	procuração	
é	 a	 registrada	 em	 cartório,	
necessária	 quando	 o	 segurado	 é	
analfabeto	 ou	 está	 impossibilitado	
de	assinar	o	documento,	como	nos	
casos	 de	 internamento	 hospitalar,	
sem	 condições	 de	 manifestar	
sua	 vontade.	 Nesse	 caso,	 é	
necessário	 também	 apresentar	
atestado	 médico,	 comprovando	 a	
impossibilidade	de	locomoção.	Em	
qualquer	 situação,	 a	 procuração	
deve	 ser	 entregue	 na	Agência	 do	
INSS	 para	 que	 seja	 cadastrada.	
A	 validade	 do	 documento	 é	
de	 um	 ano.	 Os	 aposentados	 e	
pensionistas	 devem	 ficar	 atentos,	
porém,	 às	 situações	 em	 que	
podem	nomear	uma	pessoa	como	
procuradora:	 ausência	 por	 motivo	
de	 viagem,	 doença	 contagiosa,	
internação	 ou	 situações	 adversas	
que	os	 impossibilita	 a	 locomoção.	
Se	o	motivo	 for	 viagem,	para	que	
o procurador	 seja	 cadastrado	 e	
possa	 representar	 o	 beneficiário	
será	 exigida	 uma	 justificativa.	 Na	
ausência	 daquelas	 motivações,	 o	
INSS	 não	 aceita	 terceiros	 como	
procuradores	 de	 seus	 segurados	
e	 beneficiários.	 E	 no	 caso	 de	
ações	 judiciais,	 a	 procuração	
utilizada	 pelos	 representantes	
legais	 nos	 tribunais	 de	 Justiça	
também	 é	 aceita	 no	 INSS.	 Mais	
informações	 sobre	 procuração	
podem	 ser	 obtidas	 pela	 Central	
de	 Atendimento	 telefônico	 da	
Previdência,	pelo	número	135,	que	
funciona	 de	 segunda	 a	 sábado,	
das	7h	às	22h.	A	ligação	é	gratuita,	
se	 feita	 de	 telefone	 fixo,	 e	 tem	
custo	 de	 ligação	 local,	 quando	
originada	de	celular.

isso	 para	 a	 presidente	 e	 queria	
repetir	 aqui	 –	 é	 que	 a	 proposta	
seja	 enviada	 através	 de	 um	
projeto	 de	 lei	 ou	mesmo	 através	
de	 uma	 medida	 provisória,	 para	
que	 sejam	 aqui	 aprimorados,	
para	 que	 possam	 receber	 as	
insubstituíveis	 colaborações	 e	
aprimoramentos	dos	deputados	e	
dos	senadores".	O	líder	do	PMDB	
na	 Câmara,	 deputado	 Eduardo	
Cunha	 (RJ),	 disse	 que	 o	 partido	
vai	 apoiar	 a	 derrubada	 do	 texto	
caso	Dilma	não	recue	da	decisão.	
Cinco	 partidos	 já	 anunciaram	

obstrução	 às	 votações	 na	
Câmara:	DEM,	PSDB,	PPS,	PSD	
e	Solidariedade.	
	 Nesta	 terça-feira,	 a	
sessão	 da	 Câmara	 voltou	 a	 ser	
tomada	 por	 críticas	 ao	 decreto	
de	Dilma.	O	texto	foi	classificado	
de	 “autoritário”	 e	 “ditatorial”	 por	
deputados	 da	 oposição.	 “Se	 a	
presidente	 revogar	 a	 matéria,	
será	um	 recuo	salutar.	É	um	ato	
de	humildade”,	argumentou	o	líder	
do	 DEM,	 deputado	 Mendonça	
Filho	(PE).	(Fonte:	Site	da	Revista	
Veja)

“Presidentes da Câmara e do Senado cobraram que o Palácio do Planalto 
desista da medida; PMDB já anunciou que trabalhará para derrubar o texto”
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Brasil aguarda a retomada das 
exportações de carne para o Peru

	 Após	 receber	 missão	
técnica	 do	 Peru,	 o	 Ministério	
da	 Agricultura,	 Pecuária	 e	
Abastecimento	 aguarda	 a	
retomada	 das	 exportações	 de	
carne	e	produtos	que	contenham	
carne	 de	 bovinos,	 miúdos	 e	
vísceras	 ao	 Peru.	 A	 missão	
peruana,	que	ocorreu	entre	os	dias	
2	 e	 6	 de	 junho,	 contou	 com	 três	
veterinários,	esteve	no	Estado	de	
Mato	Grosso	 visitando	 o	 Instituto	
de	 Defesa	 Agropecuária	 (Indea),	
propriedade	 rural,	 frigorífico,	
graxaria	 e	 fábrica	 de	 ração.	 Em	
abril,	 o	 Brasil	 enviou	 missão	 ao	
Peru	 com	 o	 intuito	 de	 suspender	
o	embargo,	que	foi	motivado	pela	
ocorrência	 de	 um	 caso	 atípico	
de	 Encefalopatia	 Espongiforme	

Bovina	 (EEB)	 em	 Mato	 Grosso.	
Em	atenção	 ao	 pedido	 brasileiro,	
os	 técnicos	 peruanos	 avaliaram	
o	 sistema	 de	 prevenção	 para	
a	 doença	 implantado	 no	 Brasil	
e	 apresentarão	 em	 15	 dias	 um	
relatório	 às	 autoridades	 de	 seu	
país.	 Para	 a	 Coordenadora	
Geral	 de	 Combate	 às	 Doenças,	
do	 Departamento	 de	 Saúde	
Animal	 da	 Secretaria	 de	 Defesa	
Agropecuária	 (SDA/Mapa),	
Denise	 Euclydes	 Mariano	 da	
Costa,	 os	 auditores	 peruanos	
ficaram	 satisfeitos	 com	 o	 que	
observaram.	 “A	 expectativa	 do	
Departamento	é	positiva	e	espera-
se	a	retirada	do	embargo	peruano	
aos	produtos	bovinos	brasileiros.”	
(Fonte:	Mapa)

Preço do boi magro dispara em MS 
e alta é a segunda maior do Brasil
	 O	 preço	 do	 boi	 magro	
disparou	em	Mato	Grosso	do	Sul,	
provocando	 queda	 na	 estimativa	
do	volume	de	animais	confinados.	
A	arroba	subiu	de	R$	945	para	R$	
1.478,	 considerando	 os	 valores	
médios	 do	mês	 de	maio	 de	 2010	
e	de	2014.	A	 variação,	 de	56,4%,	
é	a	segunda	maior	do	País,	atrás	
apenas	 do	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	
conforme	 matéria	 publicada	 no	
sábado	(14/06)	no	jornal	Correio	do	
Estado.	De	acordo	com	o	analista	
chefe	 e	 estrategista	 de	 mercado	
de	 pecuária	 de	 corte	 da	 Rural	
Business,	 Júlio	 Brissac,	 o	 valor	
do	 boi	magro	 corresponde	a	 75%	

dos	 custos	 de	 um	 confinamento.	
“O	produtor	de	gado	do	Brasil	está	
descapitalizado,	 muitos	 migraram	
para	 agricultura	 ou	 arrendaram	
terras,	diante	da	falta	de	capital	de	
giro,	e	os	chamados	confinadores	
temporários	estão	assustados	com	
o	 valor	 do	 boi	 magro”,	 observa	
o	 especialista.	 Ele	 estima	 que	 o	
volume	 de	 gado	 confinado,	 neste	
ano,	em	todo	o	País,	não	passará	
de	3	milhões	de	cabeças.	A	situação	
provoca	 redução	 da	 oferta,	 que	
já	 não	 atende	 à	 demanda,	 o	 que	
refletirá	no	bolso	do	consumidor	de	
carne	 bovina.	 (Fonte:	 Correio	 do	
Estado)

Cooperativas são a locomotiva 
da economia paranaense 

	 Com	 participação	 de	
56%	 no	 PIB	 do	 agronegócio	
paranaense,	as	cooperativas	rurais	
produzem	riqueza	também	do	lado	
de	fora	das	porteiras	das	fazendas.	
Somente	 nos	 últimos	 três	 anos,	
as	 empresas	 do	 setor	 faturaram	
quase	R$	100	bilhões,	uma	injeção	
de	ânimo	na	economia	do	estado,	
mostra	 balanço	 da	 Gazeta	 do	
Povo.	 O	 volume	 foi	 alcançado	
graças	a	um	crescimento	contínuo,	
em	 ritmo	 80%	 mais	 forte	 que	 o	
estadual.	O	crescimento	médio	do	
PIB	paranaense	entre	2011	e	2013	
foi	 de	 10%;	 já	 as	 cooperativas	

evoluíram	 18%	 ao	 ano.	 Essa	
expansão	vem	da	valorização	das	
commodities	agrícolas	no	mercado	
internacional	 e	 também	 espelha	
os	 investimentos	 estratégicos	 na	
agregação	 valor	 à	 colheita	 dos	
cooperados.	 “O	 cooperativismo	
paranaense	 é	 um	 exemplo	 a	 ser	
seguido	 pelo	 mundo.	 Aqui	 as	
cooperativas	 são	 um	 instrumento	
importante	para	o	desenvolvimento	
econômico	e	social”,	avalia	Pauline	
Green,	 presidente	 da	 Aliança	
Cooperativa	 Internacional	 (ACI),	
que	esteve	no	Paraná	nas	últimas	
semanas.	(Fonte:	Gazeta	do	Povo)

Governo brasileiro proíbe 
avermectinas; criadores reagem

	 O	 Ministério	 da	
Agricultura,	 Pecuária	 e	
Abastecimento	 (Mapa)	 publicou	
em	30	de	maio,	no	Diário	Oficial	da	
União,	 uma	 Instrução	 Normativa	
(IN)	 que	 proíbe	 a	 fabricação	
de	 produtos	 veterinários	
antiparasiticidas	de	longa	duração	
contendo	 avermectinas.	 Além	
da	 fabricação,	 o	 texto	 da	 IN	
restringe	 ainda	 a	manipulação,	 o	
fracionamento,	a	comercialização,	
a	 importação	 e	 o	 uso	 desses	
produtos.	 Algumas	 cargas	 de	
carne	 brasileira	 estavam	 sendo	
rejeitadas	 pelos	 Estados	 Unidos	

em	 função	 da	 constatação	 da	
presença	 dessa	 substância,	 e	 o	
Ministério	da	Agricultura	adotou	a	
restrição.	 O	 diretor	 de	 Sanidade	
Animal	 do	 Conselho	 Nacional	
da	 Pecuária	 de	 Corte	 (CNPC),	
Sebastião	da	Costa	Guedes,	que	
está	resolvendo	assuntos	públicos	
na	França,	durante	evento	da	OIE,	
se	mostrou	contrário	à	posição	da	
maior	organização	do	agronegócio	
do	País.	“A	atitude	foi	 inaceitável,	
nenhuma	 decisão	 desse	 gabarito	
pode	 ser	 realizada	 em	 curto	
período	 de	 tempo”,	 contesta.	
(Fonte:	Agrolink)
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TSE não fará testes nas urnas, 
apesar do MPF em SP comprovar 

que votação eletrônica é vulnerável

	 O	 que	 se	 pode	 esperar	
do	 processo	 eleitoral	 brasileiro,	
depois	 que	 o	 Ministério	 Público	
Federal	 em	 São	 Paulo	 admitiu,	
oficialmente,	 que	 o	 sistema	 atual	
de	votação	eletrônica	é	 falho,	não	
pode	 garantir	 o	 sigilo	 do	 voto	 e	
nem	 a	 integridade	 dos	 resultados	
das	eleições?	A	resposta	é:	NADA!	
Pelo	 menos	 no	 que	 depender	 do	
Tribunal	Superior	Eleitoral	que	este	
ano	 resolveu	 não	 fazer	 nenhum	
teste	de	segurança	das	urnas	antes	
da	eleição	de	outubro.	O	presidente	
do	TSE,	José	Antonio	Dias	Toffoli,	
deve	explicações	públicas	sobre	tal	
omissão.	 O	 pleito	 deste	 ano	 está	
antecipadamente	 sob	 suspeita.	
O	 procurador	 federal	 Pedro	
Antônio	Machado,	 em	São	Paulo,	
produziu	 um	 parecer	 baseado	
em	 relatório	 de	 pesquisadores	 da	
Universidade	 de	 Brasília	 –	 que	
identificaram	 vulnerabilidades	 no	
processo	eletrônico	de	votação.	O	
gravíssimo	 problema	 agora	 está	
nas	 mãos	 do	 procurador	 regional	
eleitoral	 André	 de	 Carvalho	
Ramos.	 Burocraticamente,	 ele	
tem	a	obrigação	de	enviar	o	caso	
ao	 Tribunal	 Regional	 Eleitoral	 de	
São	Paulo.	Na	sequência,	o	TRE-
SP	 tem	 de	 mandar	 o	 relatório	
ao	 TSE.	 O	 problema	 é	 que,	 na	
instância	 máxima	 da	 Justiça	
Eleitoral,	 nada	 será	 levado	 em	
conta	ou	apurado.	Concretamente,	
o	Brasil	é	uma	Zona	Eleitoral...	Os	
sistemas	 de	 registro,	 transmissão	
e	contagem	de	votos	demonstram	
vulnerabilidade	 de	 segurança.	
Nada	 é	 seguro	 e	 inviolável	 –	
como	 dogmaticamente	 prega	 a	
propaganda	 do	 Tribunal	 Superior	
Eleitoral,	 cujos	 componentes	
sempre	 dificultaram	 grupos	
de	 pesquisadores	 isentos	 que	
insistem	em	testar	a	confiabilidade	
do	 sistema	 eletrônico	 de	 votação	
brasileiro,	 para	 propor	 alterações	
de	 segurança.	 Estranhamente,	 o	
TSE	 sempre	 foi	 contra	 qualquer	
proposta	 de	 implantação	 da	
impressão	 do	 voto,	 para	 uma	
auditoria	 de	 recontagem	 por	
amostragem.	 Em	 2012,	 uma	
equipe	de	técnicos	da	Universidade	
de	 Brasília	 (UnB)	 simulou	 uma	
eleição,	 em	 audiência	 pública	 do	
TSE,	 na	 qual	 ficou	 demonstrada	
a	 fragilidade	 do	 processo.	 O	
professor	 de	 computação	 Diego	
Aranha,	 hoje	 trabalhando	 na	

Unicamp,	 descreveu	 ao	 jornal	
O	 Globo	 como	 foi	 o	 trabalho:	
“No	 teste,	 o	 TSE	 abriu	 o	 código	
de	 programação	 do	 software	
da	 urna	 e	 nos	 deu	 cinco	 horas	
para	 analisar	mais	 de	 10	milhões	
de	 linhas	 de	 programação.	 Em	
menos	 de	 uma	 hora	 descobrimos	
a	 equação	 usada	 pelas	 urnas	
para	 embaralhar	 os	 votos	 que	
ela	 registra	 e,	 para	 provar	 isso,	
simulamos	 uma	 eleição	 com	 475	
votos	 e,	 em	 seguida,	 ordenamos	
os	 votos	 que	 foram	 registrados	
nela.	 Resumindo:	 achamos	 um	
erro	banal	do	sistema”.	O	processo	
eleitoral	brasileiro	é	uma	inaceitável	
caixa	preta	modernosa.	O	TSE	se	
limitou	 a	 baixar	 a	 Portaria	 nº	 215	
do	 diretor-geral	 da	 secretaria	 da	
corte	 eleitoral.	 O	 objetivo	 é	 criar	
um	grupo	de	trabalho	para	estudar	
e	 propor	 soluções	 aos	 problemas	
referentes	à	segurança	do	sistema	
automatizado	 de	 votação	 adotado	
no	 país.	 Oficialmente,	 segundo	 o	
TSE,	o	“grupo	de	segurança”	deve	
“mapear	 requisitos	 de	 segurança	
das	 diversas	 fases	 do	 processo	
eleitoral	 brasileiro,	 elaborar	 um	
plano	 nacional	 de	 segurança	 do	
voto	 informatizado,	 propor	 um	
modelo	ágil	de	auditoria	da	votação	
e	 totalização	dos	 votos	e	estudar,	
propor	 e	 validar	 modelos	 de	
execução	do	 teste	de	segurança”.	
O	probleminha	é	que	o	 tal	 “grupo	
de	 segurança”	 é	 fechado	 demais.	
A	equipe	de	12	pessoas	só	conta	
com	 um	 membro	 “independente”:	
o	Professor	titular	da	Faculdade	de	
Ciência	da	Informação	e	diretor	do	
Centro	de	Pesquisa	em	Arquitetura	
da	 Informação	 da	 UnB,	 Mamede	
Lima-Marques.	Oito	membros	são	
oriundos	 de	 tribunais	 regionais	
eleitorais	 e	 três	 da	 própria	 corte	
eleitoral.	 	 Pesquisadores	 querem	
fazer	 testes	 realistas	 e	 sem	
restrições	impostas	pela	burocracia	
do	TSE.	Estranhamente,	no	Brasil,	
não	existe	transparência	suficiente	
para	 isto.	 Assim,	 o	 resultado	
eleitoral	 se	 configura	 em	 dogma	
inquestionável.	 No	 momento	 em	
que	 o	 partido	 no	 poder	 corre	 alto	
risco	 de	 perder	 a	 eleição,	 torna-
se	 ainda	 mais	 suspeito	 qualquer	
impedimento	 para	 assegurar	 a	
total	 lisura	do	processo	eletrônico.	
(Jorge	 Serrão.	 Edição	 do	 Blog	
Alerta	 Total	 de	 5	 de	 Junho	 de	
2014).

Dilma é xingada no berço eleitoral 
de Aécio durante Colômbia x Grécia

	 Da	 mesma	 forma	 que	
aconteceu	 no	 jogo	 de	 abertura	
da	Copa	do	Mundo,	a	presidente	
da	República,	Dilma	Rousseff,	foi	
xingada	 neste	 sábado,	 durante	
o	 jogo	entre	Colômbia	e	Grécia,	
no	Mineirão.	O	coro	de	parte	da	
torcida,	já	que	a	maioria	do	estádio	
era	 colombiana,	 aconteceu	 no	
fim	 da	 partida	 com	 os	 gritos	 de	
'ei,	 Dilma,	 vai	 tomar	 no	 c...'.	 O	
palco	do	duelo	entre	Colômbia	e	
Grécia	fica,	coincidentemente,	no	
berço	 eleitoral	 de	 Aécio	 Neves.	
Ele	 é	 senador	 por	Minas	Gerais	
e	 governou	 o	 Estado	 entre	
2003	 e	 2010.	 Também	 exerceu	
quatro	 mandatos	 de	 deputado	
federal,	 entre	 1987	 e	 2003.	
Aécio	 é	 o	 principal	 adversário	

de	Dilma	na	eleição	presidencial	
deste	 ano.	 O	 senador	 teve	 seu	
nome	 oficializado	 neste	 sábado	
como	 candidato	 do	 PSDB	 em	
convenção	nacional	dos	tucanos	
em	São	Paulo.	Já	Dilma	é	mineira	
e	 nasceu	 em	 Belo	 Horizonte,	
mas	 tem	sua	vida	política	 ligada	
ao	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 onde	 foi	
secretária	de	Minas	e	Energia	do	
Estado	 em	 duas	 oportunidades	
antes	de	virar	ministra	no	governo	
de	 Lula	 entre	 2003	 e	 2010.	
O	 jogo	 do	 Mineirão,	 contudo,	
representou	mais	uma	festa	para	
os	 colombianos,	 que	 lotaram	 o	
estádio.	A	seleção	sul-americana	
correspondeu	e	estreou	com	um	
triunfo	por	3	a	0	sobre	a	Grécia.	
(Fonte:	Site	UOL)

Magistrado da Vara de Execuções 
Criminais de Juiz de Fora é preso

	 O	 juiz	 afastado	 da	 Vara	
de	 Execuções	 Criminais	 de	 Juiz	
de	Fora,	Amaury	de	Lima	e	Souza,	
foi	preso	e	conduzido	para	a	sede	
da	 Polícia	 Federal	 (PF)	 em	 Belo	
Horizonte,	 na	 madrugada	 desta	
quinta-feira,	 porque	 está	 sob	
investigação.	 Ele	 é	 suspeito	 de	
portar	 uma	 arma	 e	 munições	 de	
uso	 restrito.	 Também	 é	 apurada	
a	 relação	 dele	 com	 presos	 da	
Operação	 Athos,	 que	 aconteceu	
na	última	terça-feira	e	resultou	na	
prisão	de	17	pessoas,	12	somente	
na	cidade	onde	atua	o	magistrado.	
A	quadrilha	de	tráfico	internacional	
faturava	 cerca	 de	 R$	 20	 milhões	
por	mês,	 segundo	 estimativas	 da	
polícia,	pois	o	esquema	distribuía	
duas	 toneladas	 de	 cocaína	 por	
mês	a	R$	10	mil	cada	quilo.	A	PF	
não	 deu	muitos	 detalhes	 sobre	 a	
prisão,	 porque	 agora	 o	 juiz	 está	
sob	 poder	 do	 Tribunal	 de	 Justiça	
de	Minas	Gerais	(TJMG).	Policiais	
cumpriram	 mandados	 de	 busca	
e	 apreensão,	 no	 fim	 da	 noite	 de	
ontem,	na	casa	e	no	sítio	do	 juiz.	
Os	imóveis,	que	ficam	na	Zona	Sul	
de	Juiz	de	Fora,	foram	vasculhados	
por	 horas.	 A	 PF	 recolheu	
documentos,	 computadores	 e	 um	
Camaro	 branco.	 A	 Corregedoria	
do	 TJMG	 acompanhou	 tudo	 e	 já	
havia	 determinado	 o	 afastamento	
dele	 na	 quarta-feira,	 mesmo	

antes	 da	 prisão.	 A	 operação	 em	
Juiz	 de	 Fora	 foi	 blindada	 pelos	
policiais	 federais	 e	 corregedores.	
Primeiro	 as	 busca	 aconteceram	
na	casa,	depois	no	sítio	e,	por	fim,	
Amaury	foi	colocado	em	um	carro	
e	 transportado	 para	 a	 capital.	 Na	
saída	para	a	viagem,	o	advogado	
do	 magistrado,	 Augusto	 Mendes,	
negou	 que	 ele	 estivesse	 sendo	
preso.	Esclareceu	que	ele	 estava	
apenas	 viajando	 para	 prestar	
esclarecimentos	no	TJMG,	em	BH.	
O	 tribunal	 informou	 ao	 em.com.
br	 que	 vai	 se	 pronunciar	 sobre	
o	 caso	 nesta	 quinta.	 Durante	 as	
investigações	da	Operação	Athos,	
a	PF	apurou	que	a	droga	vinha	da	
Bolívia	 e	 passava	 pelo	 Paraguai,	
Triângulo	Mineiro	e	interior	de	São	
Paulo	antes	de	chegar	à	Zona	da	
Mata	 de	Minas.	De	 Juiz	 de	 Fora,	
seguia	 principalmente	 para	 o	 Rio	
de	 Janeiro	 e	 o	 Nordeste.	 No	 dia	
da	 operação,	 um	 laboratório	 de	
preparo	e	manuseio	de	drogas	foi	
estourado	 ontem	 pelos	 policiais,	
que	também	encontraram	no	local	
cerca	de	R$	1	milhão	em	cheques.	
Segundo	 as	 investigações,	 o	
núcleo	 mineiro	 da	 quadrilha,	
radicado	 na	 cidade	 da	 Zona	 da	
Mata,	 usava	 agências	 de	 compra	
e	 venda	 de	 veículos	 para	 lavar	 o	
dinheiro	 obtido	 com	 o	 tráfico	 de	
drogas.

Amaury de Lima e Souza é suspeito de portar uma 
arma e munições de uso restrito. Também é apurada 

pela PF a relação dele com presos da Operação 
Athos, que prendeu uma quadrilha de traficantes
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