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Festa junina do CRAS

 Aconteceu dia 23 de 
julho de 2014, a tradicional festa 
junina do Centro de Referência e 
Assistência Social - CRAS, com 
várias comidas típicas, música e 
muita dança. A Primeira-Dama 
e Secretária de Ação Social, 

Trabalho e Promoção Humana, 
Letícia Gardim Monteiro Amui, 
esteve presente no evento e 
relatou estar muito contente por 
estar participando com a equipe do 
CRAS e com todos os presentes 
daquele momento festivo.  O deputado estadual e 

líder do governo na Assembleia, 
Luiz Humberto Carneiro (PSDB) 
esteve em Prata na última 
semana para encontros com 
lideranças rurais, empresariais 
e políticas, oportunidade em 
que fez um balanço de suas 
ações com relação ao município 
e a região. Marcos Montes, 
deputado federal (PSD) também 
participou dos encontros, 
listando ações e repasses para 
a cidade e região, em especial 
para o setor agropecuário. Na 
Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Prata – Cooprata, o 
presidente Carlos Henrique, ao 
lado de diretores, integrantes do 
conselho administrativo e fiscal, 
Luiz Humberto ouviu novos pleitos 
dos cooperados, além de receber 
o reconhecimento dos mesmos 

com relação as suas ações em 
prol da categoria.  Já na visita 
ao Sindicato Rural, o presidente 
Fabricio Franco destacou a ação 
de Luiz Humberto em favor da 
remodelação e melhorias no 
Parque de Exposições, além do 
apoio permanente do deputado 
às ações da classe rural. No 
encontro, presença de toda a 
diretoria do sindicado, funcionários 
e lideranças políticas como o 
ex- prefeito “Beto” Luiz Roberto 
Santos Vilela e Manoel Vilela 
Junior, o “Manezão”. Nas duas 
oportunidades, Luiz Humberto 
e Marcos Montes destacaram 
os avanços obtidos a partir das 
aprovações dos Códigos Florestal 
Nacional e Estadual, em meio a 
uma ampla sequência de estudos 
e debates envolvendo produtores 
e ambientalistas.

Lideranças de Prata se 
encontram com Luiz Humberto 

Carneiro e Marcos Montes

Chegou mais um veículo 
para atender a população

 A Administração do 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, 
recebeu dia 24 de julho mais 
um veículo para juntar-se aos 
outros veículos que chegaram 
para atenderem a população. 
Uma caminhonete Amarok, 
que irá atender a Secretaria de 
Agricultura e Assistência Rural. 

No primeiro ano de governo a 
Administração do Prefeito Dr. 
Anuar, renovou toda a frota de 
veículos da Prefeitura e agora em 
apenas 18 meses de mandato 
está incorporando a frota, vários 
outros veículos para atender com 
melhor qualidade os trabalhos e 
transporte do setor público.

Vendo terreno no Bairro 
Colina Park Boulevard

Com 300 m2 de área,infraestrutura completa, água, luz, esgoto e 
asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BAILE DA MELHOR IDADE - A Prefeitura 
Municipal do Prata e Secretaria de Ação 
Social, Trabalho e Promoção Humana, 
convidam toda a população para o baile da 
melhor Idade, nesta sexta-feira, dia 01 de 
agosto, ás 19:00 horas, no CRAS, localizado 
na Rua João de Almeida Macedo, 469, 
Centro. Entrada franca. Vamos participar!
ABERTURA DO CAMPEONATO AMADOR 
DE FUTEBOL - Prefeitura do Prata e a 
Associação Atlética Pratense, convidam 
toda a população para a grande abertura 
do Campeonato Amador de Futebol,  neste 
domingo, dia 03 de agosto, ás 10:00 horas, 
no Estádio Cid Pádua Vilela. Entrada Franca. 
Vamos participar!
NO REGIME MILITAR POLITICO NÃO 
FICAVA RICO - Eram tempos difíceis. Foi 
promovida ampla modernização das nossas 
estruturas materiais. Mas uma evidência 
salta aos olhos: a honestidade pessoal de 
cada um! Quando Castelo Branco morreu 
num desastre de avião, verificaram os 
herdeiros que seu patrimônio limitava-se a 
um apartamento em Ipanema e umas poucas 
ações de empresas públicas e privadas. 
Costa e Silva, acometido por um derrame 
cerebral, recebeu de favor o privilégio de 
permanecer até o desenlace no palácio 
das Laranjeiras, deixando para a viúva a 
pensão de marechal e um apartamento em 
construção, em Copacabana Garrastazu 
Médici dispunha, como herança de família, 
de uma fazenda de gado em Bagé, mas 
quando adoeceu precisou ser tratado no 
Hospital da Aeronáutica, no Galeão Ernesto 
Geisel, antes de assumir a presidência da 
República, comprou o Sítio dos Cinamomos, 
em Teresópolis, que a filha vendeu para 
poder manter-se no apartamento de três 
quartos e sala, no Rio. João Figueiredo, 
depois de deixar o poder, não aguentou as 
despesas do Sítio do Dragão, em Petrópolis, 
vendendo primeiro os cavalos e depois 
a propriedade. Sua viúva, recentemente 
falecida, deixou um apartamento em São 
Conrado que os filhos agora colocaram 
à venda, ao que parece em estado de 
lamentável conservação. Não é nada, não 
é nada, mas os cinco generais-presidentes 
até podem ter cometido erros, mas não se 
meteram em negócios, não enriqueceram 
nem receberam benesses de empreiteiras 
beneficiadas durante seus governos. Sequer 
criaram institutos destinados a preservar 
seus documentos ou agenciar contratos 
para consultorias e palestras regiamente 
remuneradas.    Bem diferente dos tempos 
atuais, não é? Acrescento: - Nenhum deles 
mandou fazer um filme pseudo biográfico, 
pago com dinheiro público, de auto 
exaltação e culto à própria personalidade! 
-Nenhum deles usou dinheiro público para 
fazer um parque homenageando a própria 
mãe. -Nenhum deles usou o hospital Sírio 
e Libanês. -Nenhum deles comprou avião 
de luxo no exterior. -Nenhum deles enviou 
nosso dinheiro para "ajudar" outro país. 
-Nenhum deles saiu de Brasília, ao fim do 
mandato, acompanhado por 11 caminhões 
lotados de toda espécie de móveis e 
objetos roubados - Nenhum deles exaltou 
a ignorância. -Nenhum deles falava errado. 
-Nenhum deles apareceu embriagado 
em público. -Nenhum deles se urinou em 
público. -Nenhum deles passou a apoiar 
notórios desonestos depois de tê-los 
chamado de ladrões.
TESTEMUNHO DE UM FILHO – Minha mãe 
merece prisão perpétua. Gostaria de pedir 
à Justiça, cadeia para minha mãe: Ela me 
bateu na infância, me colocou de castigo 
e me corrigiu várias vezes: Me botou para 
trabalhar e estudar à noite, aos 14 anos me 
pôs para trabalhar. Por causa dela acabei 
virando um cidadão honrado e honesto, 
que não consegue nem fraudar o Imposto 
de Renda, não sabe roubar, não gosta 
de Fank. Acabei indo para Marinha onde 
servi durante 32 anos, recebendo várias 
condecorações no Brasil e no Exterior. 
Minha mãe me criou dentro de uma Igreja 
e me ensinou a palavra de Deus. Eu tinha 
amigos que usavam drogas e acabaram 
mortos por policiais. Ele me alertava quando 
estava com mas companhias. Minha mãe 
Minha mãe soube dar amor e mudar o meu 
caráter. Obrigado minha mãe pelas surras; 
elas jamais me desanimaram, pelo contrário, 
formava o meu caráter, e enquanto eu viver 
vida vou honrar tudo que a senhora foi, é e 
sempre será. Amo-te mãe! Um filho que não 
é corrigido pelos pais acaba sendo corrigido 

pela polícia.
(ESTE É UM TIPO DE BRASIL QUE 
NUNCA DARÁ CERTO - 1) Justiça tem 
233.000 ações contra pré-candidatos para 
as eleições de 2014. (2) Jornal CORREIO 
flagra tráfico e uso de drogas nos campi da 
Universidade Federal de Uberlândia, 3) A 
mídia está transformando o país num imenso 
canteiro de chuteiras e bola, como se futebol 
fosse o supremo destino da nação. (4) 
Soltaram o juiz/criminoso Nicolau dos Santos 
Neto, sem que o dinheiro roubado fosse 
devolvido aos cofres públicos. (5) 500.000 
presos estão apodrecendo/degenerando 
nas cadeias, numa ociosidade imperdoável, 
quando tinham que estar trabalhando, 
OBRIGATÒRIAMENTE, para a comunidade 
TEMOS ESTADISTAS PARA SAIR DESSA? 
(Renzo Sansoni)
SULTANS OF SWING – Foi o Single da 
Banda Inglesa “Dire Straits” lançado em 
1978, e é considerada por muitos como a 
canção de maior sucesso da banda. O solo 
da guitarra criado e executado pelo vocalista 
e guitarrista Mark Knopfler é frequentemente 
lembrado como um dos melhores solos de 
guitarra da história do Rock. Mark KInopfer 
surpreendeu o mundo ao apresentar 
seu estilo totalmente inédito e original de 
solar, sem o uso de palhetas, porém, com 
velocidade fora do comum, o que o levou a 
ser considerado um dos maiores gênios da 
guitarra de todos os tempos. (José Cleanto 
Vilela Reis – Membro da Aprale).
DEU NA FOLHA DE SÃO PAULO - Dois 
dos filhos do presidente Lula, Fábio Luís e 
Luís Cláudio, abriram em 16 de agosto deste 
ano duas holdings -sociedades criadas para 
administrar grupos de empresas-, a LLCS 
Participações e a LLF Participações. Ao final 
de oito anos de mandato do pai, Lulinha 
e Luís Cláudio figuram como sócios em 
seis empresas. A Folha constatou, porém, 
que apenas uma delas, a Gamecorp, tem 
sede própria e corpo de funcionários. Seu 
faturamento em 2009 foi de R$ 11,8 milhões, 
e seu capital registrado é de R$ 5,2 milhões. 
Ela tem como sócia a empresa de telefonia 
Oi, que controla 35%. As demais cinco 
empresas não funcionam nos endereços 
informados pelos filhos de Lula à Junta 
Comercial de São Paulo. São, por assim 
dizer, empreendimentos que ainda não 
saíram do papel.
GRITO DE ALERTA - Estou com vergonha 
do Brasil. Vergonha do governo, com 
esse impatriótico, antidemocrático e 
antirrepublicano projeta de poder. – 
DEC.4823. Vergonha do Congresso rampeiro 
que temos das Câmaras que dão com uma 
mão para nos surrupiar com a outra, políticos 
vendidos a quem dá mais. Pensar no bem 
do País é ser trouxa. Vergonha do dilapidar 
de nossas grandes empresas estatais, 
Petrobrás, Eletrobrás e outras, patrimônio 
de todos os brasileiros, que agora estão a 
serviço de uma causa só, o poder. Vergonha 
de juízes vendidos. Vergonha de mensalões, 
mensalinhos, mensaleiros. Vergonha de 
termos quase 40 ministros e outro tanto 
de partidos a mamar nas tetas da viúva, 
enquanto brasileiros morrem em enchentes, 
perdendo casa e familiares por desídia 
de políticos, se não desonestos, então, 
incompetentes para o cargo. Vergonha de 
ver a presidente de um país pobre ir mostrar 
na Europa uma riqueza que não temos (onde 
está a guerrilheira? era tudo fantasia?). 
Vergonha da violência que impera e de 
ver uma turista estuprada durante seis 
horas por delinquentes fichados e à solta 
fazendo barbaridades, envergonhando-nos 
perante o mundo. Vergonha por pagarmos 
tantos impostos e nada recebermos em 
troca - nem estradas, nem portos, nem 
saúde, nem segurança, nem escolas que 
ensinem para valer, nem creches para 
atender a população que forçosamente 
tem de ir à luta. Vergonha de todos esses 
desmandos que nos trouxeram de volta a 
famigerada inflação. Agora pergunto: onde 
estão os homens de bem deste país? Onde 
está a Maçonaria? OAB? CNBB? LYONS? 
ROTARY? Entidades de classe honestas? 
Religiões não fascistas? Onde estão os 
que querem lutar por um Brasil melhor? Por 
que tantos estão calados? Tenho 84 anos e 
escrevo à espera de um despertar que não 
se concretiza. Até quando isso vai continuar? 
Até quando veremos essas nulidades que aí 
estão sendo eleitas e reeleitas? Estou com 
muita vergonha do Brasil. ONDE ESTÃO 
NOSSOS MAGISTRADOS? ONDE ESTÁ 
A PROCURADORIA? E OS NOSSOS 
MILITARES? SERÁ QUE TODOS TEMOS 
QUE SER SUBMISSOS?!? Se és brasileiro, 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO TERRENO, 10 X 55, 5 – Na Rua João de Almeida Macedo, 454. 
Tratar (34) 9197-9913 ou 9961-5506 falar com Kísia 
VENDO ECOSPORT FLEX 2007 PRETA XL – Com ar, direção, vidro, 
trava alarme: Tratar (34) 9956-9953 falar com Maraisa.
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 MATERIAL PARA GALINHEIRO SEMINOVO – Tela, 
madeiramento da cerca e do telhado, 10 telhas de amianto novas, 
comedouro e bebedouro automático. Preço de ocasião. Tratar 9136-0096 
(TIM) ou (9999-8767) CTBC.
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, 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, Salão do Zezinho, Salão do Zéti, 
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

patriota e quer ver essa situação mudar, não 
vacile, (Ruth Moreira)
CEMIG FORMALIZA COMPRA DO 
CAPITAL DA GASMIG QUE PERTENCIA 
À PETROBRAS - A Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) assumiu o controle 
de 99,57% das ações da Companhia de 
Gás de Minas Gerais (Gasmig). A empresa 
formalizou nesta terça-feira (29) a compra 
de 40% do capital que pertencia a Petrobras. 
A Prefeitura de Belo Horizonte detém 
0,43% das ações da Gasmig. De acordo 
com o governador Alberto Pinto Coelho, 
esse é mais um passo importante para a 
viabilização do gasoduto Queluzito-Uberaba, 
necessário para a implantação da fábrica de 
amônia, que já está sendo construída pela 
Petrobrás, no Triângulo Mineiro. Para que o 
gasoduto seja construído - ele deve custar 
cerca de R$ 1,8 bilhão - a Cemig alega que 
são necessários investimentos estrangeiros. 
Mas isso só poderá ser feito se a chamada 
PEC 68 for aprovada pela Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Isso 

possibilitaria que a espanhola Gás Natural 
Fenosa (GNF) fosse parceira da Cemig na 
construção do empreendimento. A proposta 
altera a redação do artigo 14, que só autoriza 
a privatização de uma empresa de economia 
mista ou pública com a criação de uma 
lei complementar com aprovação de três 
quintos dos deputados e ainda um referendo 
popular. Uma comissão foi criada para 
analisar a PEC 68 que só deve voltar à pauta 
no segundo semestre, depois do recesso 
parlamentar. De acordo com governador 
Alberto Pinto Coelho, a compra das ações 
da Petrobras é uma etapa importante 
para o desenvolvimento econômico do 
Triângulo Mineiro.  "O gás é um atrativo 
fundamental na decisão dos empresários 
para os seus empreendimentos, pelo custo 
e como alternativa energética", apontou. 
O gasoduto deve passar por 56 cidades 
mineiras. O sistema de distribuição de gás 
neste percurso está orçado em cerca de 
R$ 2 bilhões, de acordo com o Governo do 
Estado. (Fonte: Portal G1)

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)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

CAVALGADA DA 
EXPOPRATA/2014

PATRIMÔNIO CULTUTAL PRATENSE

 A cavalgada partiu  
novamente do parque de 
exposição Virgilio Galassi, que não 
contou com o trio elétrico devido ao 
fato de ter acontecido um acidente 
na rodovia que foi lamentável, mas 
graças a deus as pessoas passam 
bem, sendo substituído por Adilson 
Selestino-Som e  a locução ficou 
com  Andre Luiz ambos de Frutal. 
as candidatas Rainha Yasmim, 
Princesa Amanda e Garota Istella 
vestidas com as belas roupas do 
estilista Marcelo Ortali de Barretos 
percorrendo as ruas da cidade e 
retornando ao recinto do parque 
onde se confraternizaram com a  

tradicional “queima do alho”. Este 
ano apesar do tempo, recebemos 
as Comitivas de Comendador 
Gomes, de Ituiutaba, entre outras, 
além da “Comitiva Nova Era” do 
Sindicato Rural de Prata, que 
acompanharam a cavalgada que 
teve centenas de cavalheiros  
amazonas, cavalheiros mirim e 
amazonas mirim. Agradecemos  
a comissão julgadora: Manoel 
Vilela Júnior (Manezão); Luiz 
Roberto Santos Vilela (Beto); 
Decio Rezende Franco e José 
do Carmo Martins Borges (Zé da 
Camig), que julgou os quesitos da 
premiação.

CONCURSO RAINHA 
EXPOPRATA/2014

ELA ARRASOU!
Yasmim Aparecida Costa Alves, 
brilhou na passarela do concurso 
e garantiu o título rainha da 
ExpoPrata/2014. Yasmim esban-
jou charme, elegância e simpatia 
na passarela disputou o título 
com 05 candidatas, dia 25 de 
julho no recinto do Parque de 
Exposição Virgilio Galassi. 
as demais colocadas foram: 
princesa Amanda Aparecida 
Chaves Macedo e a garota Istella 
Aparecida Silva Costa. Jurados: 
Iris Eliane Avelar, Vilma Claudio 
Fernandes e Marcelo Novais 
Franco, nossos agradecimentos. 
DJ Edu de Monte Alegre de Minas, 
com os super telões HD, sucesso 
total...som e iluminação com o 
eterno Chole abrilhantando o 
evento...as candidatas desfilaram 
a coleção primavera verão das 
Lojas Arco-Iris, grande parceira 
do evento. Patrocinadores: Tete 
(revendedora de avon e natura) 
colaboradora da entidade; 
artista Verediana; Maria-Flor;  
Kentuchy Modas (Paty Silva) e 

Doce Café, nossos merecidos 
agradecimentos. “Estou feliz. 
obrigado presidente Fabrício e 
todas as pessoas que me ajudaram 
a chegar até aqui. a minha 
alegria é muito grande. participar 
deste concurso foi emocionante 
e um bom aprendizado”, disse 
Yasmim. “Estou feliz com o 
evento porque é o primeiro 
marco da Expoprata/2014 e esta 
noite foi da beleza das garotas 
Pratenses, agradeço a comissão 
organizadora do desfile”, finaliza 
Fabrício.

Cavalheiro a carácter – Belinho;
Amazona a carácter – Amanda Franco Rezende;
Cavalheiro mais vivido – Zé Roco;
Amazonas mais vivida – Simone;
Cavalheiro mirim – Rafael;
Amazonia mirim – Ana Luiza;
Comitiva mais organizada  - Pega Pô Pé;
Comitiva mais distante – Ituiutaba;
Participação especial – Helio Vilela de Oliveira;
Comitiva mais criativa – Comitiva entre morro de Comendador Gomes.

Vendo ágio de terreno  de 
esquina no Bairro Jacarandá
Com 250 m2 de área e infraestrutura completa, água, luz, esgoto 

e asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.
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“No primeiro semestre, superávit primário somou 
R$ 17,23 bilhões. Em junho, houve déficit de R$ 

1,94 bilhão, pior resultado desde 1997”
 As contas do governo 
registraram um superávit primário, 
que é a economia feita para pagar 
juros da dívida pública e tentar 
manter sua trajetória de queda, 
de R$ 17,23 bilhões no primeiro 
semestre deste ano, informou a 
Secretaria do Tesouro Nacional 
nesta quarta-feira (30). É o 
menor resultado positivo para um 
primeiro semestre desde 2000 (R$ 
15,43 bilhões), ainda de acordo 
com dados oficiais. O resultado 
dos seis primeiros meses deste 
ano foi influenciado pelo fraco 
comportamento da arrecadação 
federal. Houve uma queda de 
50% em comparação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
o esforço fiscal do governo somou 
R$ 34,55 bilhões. O resultado 
também ficou bem abaixo do 
recorde histórico para o período, 
de 2008, de R$ 61,37 bilhões de 
superávit primário.

Resultado de junho
Somente no mês de junho, as 
contas do governo registraram 
um déficit primário (receitas 
menos despesas sem a inclusão 
de juros) de R$ 1,94 bilhão. Este 
foi o pior resultado para meses 
de junho desde o início da série 
histórica do Tesouro Nacional, em 
1997.

Meta fiscal de 2014
O fraco desempenho das contas 
públicas até junho dificulta 
alcançar a meta de superávit 
primário establecida para todo 
este ano. Ao anunciar em fevereiro 
o corte de R$ 44 bilhões no 
orçamento deste ano, o ministro 
da Fazenda, Guido Mantega, 
anunciou que o objetivo fiscal de 
todo o setor público (governo, 
estados e municípios), neste ano, 
é de R$ 99 bilhões, o equivalente a 
1,9% do PIB, o mesmo percentual 
registrado em 2013. Somente 
para o governo, a meta foi fixada 
em R$ 80,8 bilhões neste ano, ou 
1,55% do PIB. Até junho, portanto, 
o governo cumpriu 21,3% da meta 
anual.
Dividendos, concessões e CDE
O superávit primário recuou 50% 
no primeiro semestre deste ano 
apesar de o governo ter recebido 
mais dividendos (parcelas dos 
lucros) das empresas estatais. 
Nos seis primeiros meses de 
2014, os dividendos pagos pelas 
empresas estatais ao Tesouro 
Nacional somaram R$ 10,49 

bilhões, contra R$ 7,69 bilhões no 
mesmo período do ano passado. 
O aumento foi de R$ 2,79 bilhões 
neste ano. Por outro lado, caíram 
as receitas de concessão e 
subiram os pagamentos feitos 
à a Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE) no primeiro 
semestre deste ano. As 
concessões, que renderam R$ 
2,79 bilhões nos seis primeiros 
meses de 2013, engrossaram os 
cofres públicos em R$ 1,24 bilhão 
neste ano. Ao mesmo tempo, 
foram pagos R$ 4,1 bilhões para a 
CDE em 2014. No mesmo período 
do ano passado, não foram feitos 
aportes na CDE. Essa parcela de 
R$ 4,1 bilhões paga de janeiro 
a junho pelo governo faz parte 
de um valor total de até R$ 13 
bilhões estimados com recursos 
orçamentários para todo este ano. 
Desde o final de 2012, o país vem 
utilizando mais energia gerada 
pelas termelétricas por conta do 
baixo nível dos reservatórios de 
hidrelétricas. A operação das 
térmicas ajuda a poupar água 
dessas represas, mas tem um 
custo maior, que normalmente 
seria repassado às contas de luz.

Receitas, despesas e 
investimentos

De acordo com dados do governo 
federal, as receitas totais subiram 
7,2% nos seis primeiros meses 
deste ano, contra o mesmo 
período do ano passado, para R$ 
601,7 bilhões. O crescimento das 
receitas foi de R$ 40,6 bilhões 
de janeiro a junho deste ano. 
Ao mesmo tempo, as despesas 
totais cresceram 10,6% nos 
seis primeiros meses deste ano, 
para R$ 473,9 bilhões. Neste 
caso, a elevação foi de R$ 45,49 
bilhões. Os gastos somente de 
custeio, por sua vez, avançaram 
bem mais de janeiro a junho: 
16,5%, para R$ 103,4 bilhões. 
Já no caso dos investimentos, os 
gastos somaram R$ 40,4 bilhões 
de janeiro a junho deste ano, 
informou o Tesouro Nacional, 
valor que representa um aumento 
de 21,7% frente a igual período 
de 2013 (R$ 33,2 bilhões). No 
caso das despesas do PAC, que 
somaram R$ 28,8 bilhões nos seis 
primeiros meses de 2014, houve 
alta de 26,9% sobre igual período 
do ano passado (R$ 22,7 bilhões), 
informou a Secretaria do Tesouro 
Nacional. (Fonte: Portal G1)

Contas do governo têm 
pior resultado para 

o 1º semestre em 14 anos

Vendo ágio de terreno  de 
esquina no Bairro Jacarandá
Com 250 m2 de área e infraestrutura completa, água, luz, esgoto 

e asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Vendo terreno no Bairro 
Colina Park Boulevard

Com 300 m2 de área,infraestrutura completa, água, luz, esgoto e 
asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Edital de Proclamas
Faz Saber que pretendem casar-se DONIZETE PEREIRA DOS SANTOS 
e VANUSA SOARES RODRIGUES Ele, solteiro, operador da maquinas, 
com 32 anos de idade, residente na Fazenda Santa Fé distrito de 
Patrimônio, Município de Prata MG. Ela brasileira, solteira, cozinheira, com 
36 anos de idade, residente na Fazenda Santa Fé, distrito de Patrimônio, 
município de Prata MG. Se alguém souber de algum impedimento ou 
causa suspensiva, elencados nos ats. 1.521 e 1.523 co CCB/2002, que 
proceda à oposição dos mesmos para fins de direito.

ABANDONO DE EMPREGO
POSTO TABOCÃO 3 LTDA, com sede em Prata – MG, 
á ROD BR 153 KM 111,5, ZONA RURAL, CEP 38140-
000, inscrita no CGC/MF sob o n.° 05.586.594/0001-
88, convoca a Srª. BLANDA FALCONIERY MENDES 
DA SILVA, CTPS 8481862, série 0030 – MG, a 
comparecer em sua sede no prazo máximo de 
72 (setenta e duas horas) sob pena de configurar 
abandono de emprego, sujeito ás penalidades 
previstas no art. 482 da CLT.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Escola Móvel
SESI/SENAI

Transformando ofícios em profissões

CURSOS GRATUITOS

10% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD). As inscrições se encerram automaticamente com o preenchimento das vagas.  
Caso o número mínimo de vagas de qualquer um dos cursos não seja preenchido a instituição se reserva no direito de cancelar o curso.

CURSOS GRATUITOS: COSTUREIRO DO VESTUÁRIO ASSISTENTE | MECÂNICO 
DE MOTOS ASSISTENTE | PEDREIRO DE ALVENARIA ASSISTENTE | ELETRICISTA PREDIAL 
ASSISTENTE | MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | SECRETARIADO | AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AO CLIENTE | ARTESANATOS

ESTÁ CHEGANDO EM PRATA A ESCOLA MÓVEL SESI/SENAI.

NÃO PERCA! INSCRIÇÕES NO

Departamento de Educação e Cultura
 Rua Presidente Antônio Carlos, 185 - Centro
Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h30 

Telefone: (34) 3431-1374

Centro de Múltiplo-Uso
 Rua Santa Catarina, 949 - Edna

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h30 
Telefone: (34) 3431-8745

SS-0004-14BJ CARTAZ_30X44 ESCOLA MOVEL PRATA.indd   1 7/28/14   5:21 PM

 "Serra ou o caos", 
profetizava o megainvestidor 
George Soros caso Lula vencesse 
o tucano José Serra na eleição 
presidencial de 2002. Doze anos 
depois, o mercado vê Dilma 
Rousseff (PT) com cada vez menos 
chances. Já há quem aposte na 
vitória da oposição, tendo Aécio 
Neves (PSDB) como favorito. 
Várias consultorias atualizaram 
nesta semana palpites sobre o 
resultado da eleição com base 
nas recentes pesquisas Datafolha 
e Ibope. Usando modelos mais ou 
menos sofi sticados que levam em 
conta intenções de voto, rejeição, 
resultados e tendências de pleitos 
passados, elas chegam a cravar 
percentuais. A brasileira MCM 
apostou pela primeira vez que a 
oposição tem chance de 60% a 
40% de derrotar Dilma (antes dava 
lances iguais). E a japonesa Nomura 
ampliou de 60% (junho) para 70% 
agora as chances de Aécio. Outras 
consultorias ainda veem Dilma com 
maior probabilidade de vitória. Mas 
ela seria cada vez menor.  Caso da 
brasileira Tendências, que reduziu 
de 60% em maio para 55% agora 
as chances da petista. E do norte-
americano Eurasia Group, que 
via 70% de probabilidade em abril 
ante 60% hoje. O mercado está 
sensível a prognósticos eleitorais. 
Na semana passada, o Ibovespa 
foi ao maior nível em 16 meses 
depois de o Datafolha apontar 
empate técnico, em um eventual 
segundo turno, entre Dilma e 
Aécio. A Nomura aumentou para 
70% as chances de vitória de Aécio 
apostando, principalmente, em um 
crescimento do candidato no Sul 
do país. Em 2006 e 2010, o PSDB 
venceu na região. Pelo Datafolha 
da semana passada, Dilma lidera 

ali, com 36%; ante 18% de Aécio 
e 6% de Eduardo Campos (PSB). 
"Até esse ponto, isso é uma 
anomalia, pois vai contra o que 
já aconteceu no Sudeste, que é 
similar ao Sul em termos políticos 
e sociais", afi rma Tony Volpon, 
diretor da Nomura em Nova York. 
No Sudeste, segundo o Datafolha, 
Dilma também lidera, com 28%. 
Mas a soma de Aécio (27%) e 
Campos (6%) já a coloca atrás da 
oposição. Na contramão, mesmo 
tendo reduzido as chances de 
Dilma de 70% para 60%, o Eurasia 
Group vê Dilma "claramente 
favorita", embora com "grande 
probabilidade" de ir ao segundo 
turno.  "O andamento da economia 
justifi ca reduzir as chances da 
presidente", diz João Castro 
Neves, diretor da consultoria em 
Washington.  O Eurasia usa modelo 
desenvolvido com o instituto Ipsos 
que analisou 200 eleições nos 
últimos 20 anos. Nele, governantes 
com taxas de aprovação entre 40% 
e 60% venceram disputas em 85% 
das vezes. Na pesquisa Ibope, o 
governo é aprovado por 44%. Para 
Ricardo Ribeiro, da MCM, que dá 
60% de chance de vitória para a 
oposição, a derrota de Dilma não 
é garantida. Mas haveria uma 
"nítida deterioração da situação 
econômica e política" atual. 
Avaliação bastante semelhante 
levou a Tendências a reduzir para 
55% o favoritismo de Dilma, explica 
seu economista Rafael Cortez. As 
quatro consultorias anteciparam 
corretamente a vitória de Dilma em 
2010. Não é sempre assim. Em 
junho, o banco Goldman Sachs 
cravou 48,5% de chance de o 
Brasil levar a Copa. E só 11,4% 
para a Alemanha dos 7 a 1. (Fonte: 
Site UOL)

Mercado financeiro reavalia 
chances de reeleição de Dilma

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

 A revanche com ares 
de ira marciana de Lula da 
Silva e Dilma Rousseff contra 
o Banco Santander representa 
o risco de se transformar 
em um dos maiores tiros 
pela culatra já dados pelos 
petistas desesperados com o 
risco concreto de perderem a 
reeleição. O banco espanhol, 
controlado pelos britânicos, tem 
a memória fi nanceira daquilo 
que investidores apostam ser 
um dos mais graves problemas 
na Petrobras: as aplicações de 
mais de US$ 7 bilhões no fundo 
BB Millenium 6, que viraram pó, 
e podem se transformar em alvo 
de uma ação judicial na corte 
de Nova York. O pânico toma 
conta do PTitanic, na beira do 
abismo rumo às profundezas 
abissais. Investidores apostam 
que a alta direção mundial do 
Santander sabe absolutamente 

de tudo que aconteceu na 
Petrobras, nas gestões Lula 
e Dilma. Fábio Barbosa, ex-
presidente do banco no Brasil 
e hoje dirigente do Grupo Abril, 
foi membro do Conselho de 
Administração da Petrobras, 
na estranha qualidade de 
“representante dos acionistas 
minoritários”. O Santander foi o 
gestor do fundo Vênus – uma 
aplicação que também foi alvo 
de investigação da Comissão 
de Valores Mobiliários, mas 
acabou arquivada, como tantas 
outras queixas de investidores 
contra a falta de transparência 
em negócios da Petrobras. Se 
a briga entre o governo e o 
Santander não for estancada, 
pode sobrar para a turma da 
Petrobras – segundo avaliação 
de vários investidores da 
companhia. A tendência é que 
vigore a tática de colocar panos 

Investidores avaliam que "guerra" contra Santander pode 
vazar provas sobre problemas na Petrobras

quentes no confl ito gerado pelo 
relatório que relacionava a 
melhora das intenções de voto 
em Dilma com o risco de “piora” 
econômica do Brasil. O sinal 
de paz foi dado pelo presidente 
mundial do Santander. Emilio 
Botín confi rmou ontem que 
demitiu a responsável pelo 
estudo. Não citou o nome da 
prejudicada, em comunicado 
lacônico e complicado de 
entender: “A pessoa foi demitida 
porque o banco, advertido, 
disse que tinha que ser 
demitida antes”. Mais focado 
ontem no encontro mundial 
de reitores, que vai alavancar 
o super empreendimento 
educacional do Santander, e 
menos preocupado com as 
ameaças do governo Dilma 
contra o banco, Emilio Botín 
até chegou a fazer uma média 
com o ex-Presidente Lula, 

que vociferou broncas contra 
o banco: “O presidente Lula é 
muito amigo meu, e para ele 
só tenho elogios”. O “amigo” 
Lula tinha reclamado que: “Não 
tem nenhum lugar do mundo 
em que o Santander esteja 
ganhando mais dinheiro do 
que no Brasil. Aqui ele ganha 
mais do que em Nova York, 
mais do que em Londres, do 
que em Pequim, Paris, Madri, 
Barcelona”. O governo não 
deve atrapalhar o Santander 
em sua estratégia de ganhar 
dinheiro no Brasil. Caso queira 
dar uma de marciano contra 
o banco espanhol, detalhes 
incômodos sobre o fundo 
venusiano e o BB Millenuim 
6 podem emergir do esgoto 
das profundezas abissais da 
impunidade. (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 
30 de Julho de 2014).


