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CPI mista da Petrobras quebra sigilo de Yousseff e Paulo Roberto Costa

 A Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) que 
investiga denúncias contra a 
Petrobras aprovou nesta quarta-
feira (16), por unanimidade, 
requerimentos que pedem a 
quebra dos sigilos bancário, 
telefônico e fiscal do ex-diretor 
de Abastecimento e Refino da 
Petrobras Paulo Roberto da Costa e 
do doleiro Alberto Yousseff. Ambos 
foram presos pela operação Lava 
Jato da Polícia Federal (PF). Na 
sessão desta quarta, os deputados e 
senadores que compõe a CPI mista 
aprovaram diversos requerimentos 
de forma simbólica, na qual não 
é registrado o voto individual 

de cada parlamentar devido ao 
consenso em torno das propostas. 
No entanto, os requerimentos 
que pediram a quebra dos sigilos 
de Costa e Yousseff tiveram que 
ser votados nominalmente. “Para 
qualquer transferência de sigilo, eu 
tenho que tomar todos os cuidados 
necessários para não haver 
judicialização das decisões da 
comissão”, explicou o presidente 
da CPMI, senador Vital do Rêgo 
(PMDB-PB). Esta foi a terceira 
tentativa da comissão de aprovar a 
devassa nas informações dos dois 
suspeitos de integrar um esquema 
de lavagam de dinheiro e evasão 
de divisas que movimentou cerca 

de R$ 10 bilhões. As duas últimas 
sessões da CPMI, marcadas para 
o período em que estava sendo 
realizada a Copa do Mundo, 
sequer foram abertas devido ao 
baixo quórum. Segundo a Polícia 
Federalx, Paulo Roberto Costa 
é considerado um dos chefes 
da quadrilha. Investigações da 
operação Lava-Jato apontam que 
o ex-diretor da Petrobras ajudou 

empresas de fachada mantidas 
pelo doleiro Alberto Youssef a 
fechar contratos com a estatal 
do petróleo. Além das quebras 
de sigilo, a comissão também 
aprovou convite ou convocação 
de 54 pessoas, entre as quais o 
juiz federal Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal Criminal em Curitiba, 
responsável pelo processo da Lava 
Jato. Fonte: (Portal G1)

Brasil cede presidência do banco do Brics 
para Índia e aceita vaga no conselho

“Após negociações, Brasil desiste 
da presidência da nova instituição 
em favor de acordo; sede será em 

Xangai, na China”.
O Brasil cedeu a presidência 
geral do banco do Brics para Índia 
para fechar o acordo nesta terça-
feira, 15, em Fortaleza. O País 
ficará com a primeira presidência 
do conselho de acionistas. Já a 
sede será em Xangai, na China. 
Fontes do governo confirmaram 
que esse foi o acordo possível para 
contentar todos os lados e permitir a 
assinatura da criação do banco. O 
Brasil almejava a presidência geral, 
mas a Índia, que primeiramente 
queria a sede do banco em Nova 

Délhi, só cedeu em troca do cargo 
principal. O acordo, no entanto, foi 
festejado pelo governo brasileiro 
como o possível. A presidência do 
banco é rotativa, a cada cinco anos. 
A negociação estava praticamente 
fechada até o final de semana, com 
a China mantendo a sede em Xangai 
e o Brasil com a primeira presidência. 
Mas nesta segunda-feira, já em 
Fortaleza, a conversa retrocedeu e o 
Brasil não descartava a possibilidade 
de ter de entregar a presidência para 
que o acordo pudesse ser fechado 
em Brasília. Após a Índia, o Brasil 
terá a segunda presidência do banco. 
Na sequência, ficarão Rússia, África 
do Sul e China. (Fonte: Site UOL)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
A PREFEITURA INFORMA 
COMÉRCIOS CONVENIADOS COM A 
POLICARD - Os Servidores Municipais 
poderão fazer as suas compras com 
o cartão POLICARD nos comércios 
abaixo: Supermercado Sheyla, 
Avenida Major Carvalho, 377, Bela 
Vista; Supermercado da Cooprata: R. 
Padre Ângelo Féo, 08 lote A, Centro; 
Mercearia Serve Bem: R. Maranhão, 
137, Oliveira; Super Mercado Opção, 
Avenida Brasília, 727, Edna; Casa de 
Carnes José Carlos, R. Mato Grosso 
do Sul, 201, Oliveira; Supermercado 
Silas e Araújo, R. Cel. Emídio Marques, 
970, Primavera. Supermercado 
Kolosso, Praça Juscelino Kubistchek, 
345, Edna; Supermercado Bom 
Vizinho, Avenida Brasil, 62, Vila de 
Fátima; Supermercado Alô Prata, 
R. Presidente Antônio Carlos, 370, 
Centro; Supermercado Rodão, R. 
São Paulo, 02, Edna; Rede Lucas de 
Supermercado, Avenida Brasília, 700, 
Bairro Edna; Mercado Tudo de Bom, 
R. Cel. Emídio Marques, 1511, Bairro 
Primavera III.
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 18 de 
julho, ás 19:00 horas, no CRAS, 
localizado na Rua João de Almeida 
Macedo, 469, Centro. Entrada franca. 
Vamos participar.
AS LIÇÕES DE UMA GRANDE 
DERROTA - O Brasil e o mundo 
ficaram chocados, aturdidos, com a 
derrota de 7 a 1 da seleção brasileira 
contra a Alemanha. Ninguém 
pôde entender e explicar como em 
menos de trinta minutos de jogo já 
tínhamos tomado cinco gols muito 
bem construídos. As palavras do 
povo em lágrimas eram: vergonha, 
humilhação, etc.… É precioso olhar 
tudo isso, com os olhos da fé. Michel 
Quoist disse que “na perspectiva 
da fé, submeter-se à realidade é 
submeter-se a Deus”. Os sábios dizem 
que são nas piores derrotas que o 
homem aprende a reconhecer seus 
erros e se preparar para a vitória. 
Os nossos fracassos, quando bem 
aproveitados, são remédios eficazes. 
Então, o mais importante agora é tirar 
desta catástrofe futebolística, dessa 
hecatombe nas almas da maioria dos 
brasileiros, as lições que esse belo 
país, Terra de Santa Cruz, precisa 
aprender para vencer os enormes 
desafios que tem pela frente. Em junho 
do ano passado o povo brasileiro foi 
para as ruas reclamar, como há muito 
tempo não fazia, contra todas as 
mazelas que o afligem. Conhecemos 
bem; houve até um cartaz que dizia: 
“São tantos problemas que não cabem 
num cartaz”. É claro, que o esporte 
é belo e necessário, e a sua disputa 
sadia e educada é boa; mas não pode 
ser um fanatismo doentio, a realização 
determinante de um povo; é muito 
pouco e efêmero como acabamos 
de ver. Disse o profeta: “Maldito 
o homem que confia no homem”. 
Arriscar a felicidade numa competição 
é insensatez e imprudência. São 
Paulo recomendou aos filipenses: 
“Alegrai-vos sempre no Senhor” (Fl 
4,4). Quiseram fazer “A Copa das 
Copas”, num orgulho exacerbado, 
acintoso, tentando humilhar os que 
fizeram as outras Copas, como se 
assim pudéssemos “ganhar o mundo” 
e o “satisfazer” o povo. A FIFA pediu 8 
estádios e fizeram 12 Arenas ao custo 
de cerca de trinta bilhões de reais… 
numa nação carente. Então, para 
se combater o orgulho e a vaidade 

desvairada, nada melhor do que a 
humilhação. O grande santo e doutor 
da Igreja, São Francisco de Sales, dizia 
que sem humildade ninguém se salva, 
e sem passar pela humilhação ninguém 
se torna humilde. Jesus abominou a 
ostentação e a soberba. “Aquele que 
se exalta será humilhado, o que se 
humilha será exaltado”. Que então, 
essa humilhação que o Brasil sofreu 
na Copa, como nenhum outro país 
já experimentou, nos ajude a vencer 
as terríveis misérias acima citadas. 
Especialmente neste ano de eleições, 
temos uma grande oportunidade 
desta conscientização se manifestar 
num voto consciente, lúcido, sem 
venda da própria consciência, sem 
votos nulos ou brancos, que em nada 
ajudam a democracia, ao contrário, 
a enfraquece. A esperança do povo 
deve nascer nas urnas, exercendo de 
maneira realmente patriótica o voto. A 
urna é mais sagrada que o campo de 
futebol.  Prof. Felipe Aquino (conselho 
Tutelar)
CONGRESSO VICENTINO SERÁ EM 
CARMO DO PARANAÍBA – Como 
acontece todos os anos, por votação 
da assembleia a cidade escolhida 
para realizar o Congresso é Carmo do 
Paranaíba.  A cidade deve pertencer 
ao Conselho Metropolitano de 
Uberaba para realizar o congresso que 
teve início por iniciativa do saudoso 
Arcebispo Dom Alexandre Gonçalves 
do Amaral, onde onze Conselhos 
Centrais, Particulares, Conferencias, 
Obras Unidas, consocias, confrades 
se reúnem para o encontro, debatendo 
temas atuais de interesse dos cristãos. 
O Congresso será no dia 20 de Julho 
de 2014 na cidade de Carmo do 
Paranaíba, tendo início as 08h00min 
horas e termino previsto para as 
17h00min horas.   
AGRADECIMENTO – Sirvo-me do 
Jornal de Negócios para expressar 
a minha gratidão pelo atendimento 
recebido tanto no Hospital Renascer 
como no Pronto Atendimento, quando 
do internamento da esposa Maria 
Abadia Conceição Andrade Alves, e 
aproveito para agradecer ao corpo 
clinico, enfermeiras, atendentes, 
funcionários. A todos vocês o meu 
muito obrigado (Adão Alves da Silva).
BRASIL JÁ CONTA COM 235 
FACULDADES DE MEDICINA. 
TEMOS MAIS CURSOS DE 
MEDICINA DO QUE OS ESTADOS 
UNIDOSE CHINA. TEM ALGUMA 
COISA ERRADA AÍ, OU NÃO? - 
Só precisamos de 60! E não temos 
professores qualificados para mais do 
que 60 faculdades. TRADUZINDO: 
Formar médicos e uma poderosa 
indústria criminosa em expansão neste 
País. E que rendo muito dinheiro para 
empresários mancomunados com 
autoridades federais; as custas de 
muitas lágrimas de pais e alunos, pelo 
exorbitante das mensalidades. E se os 
médicos não prestarem? Que se dane 
a população! (Renzo Sansoni)
BESTA ELEITORAL - A maior 
fraude eleitoral no Brasil é tratar, 
desigualmente, os candidatos nas 
eleições, oferecendo-lhes TEMPOS 
DIFERENTES na mídia.  Ora, brasileiros 
de todos os quadrantes, ELEIÇÃO é 
coisa séria, é para gente grande, ficha 
limpa, honesta e trabalhadora.  Tem 
que ser transparente e proporcionar 
as MESMAS CONDIÇÕES 
DE DISPUTA para TODOS os 
candidatos, começando pelo tempo 
de aparecimento/exposição nos meios 
de comunicação. Não se sabe de 
quem foi esta ideia bandida, nazista, 
perversa, e muito antidemocrática, 
de separar os candidatos por peso 
eleitoral e sendo importância política. 
Temos que botar a boca no trombone 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO PICADEIRA NOGUEIRA EN 6.600 – Tratar (34) 9969-4216 
falar com Zote.
VENDO VOLKSWAGEN GOL ANO 89/ ÁLCOOL - Tratar (34) 9969-4216 
falar com Zote.
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

para desentupir a cegueira/egoismo 
do atual sistema político nacional. 
ELEIÇÃO é renovação, é aspiração 
para NOVO começo. Portanto, é óbvio, 
e bastante ululante, que TODOS os 
candidatos, de todos os partidos, de 
todos os níveis eleitorais tenham, 
CONSTITUCIONALMENTE, o enorme 
e impostergável direito de serem 
rigorosamente nivelados para cima, 
na exposição midiática. Não se pode 
aceitar nenhum MAS, nenhum ESPERA 
AÍ, nenhuma CONTEMPORIZAÇÃO 
para a questão. A persistir o atual 
esquema DRACONIANO, tornando 
as eleições mais fáceis para alguns 
escolhidos, todas as eleições 
brasileiras já começam com FRAUDE 
e ROUBALHEIRA. (Renzo Sansoni)
PEDESTRE MORRE APÓS SER 
ATINGIDO POR MOTORISTA 
EMBRIAGADO EM PRATA, DIZ PM - 
Um homem de 50 anos morreu depois 
de ter sido atropelado na madrugada 
deste sábado (17), no Bairro Cruzeiro 
do Sul, no Prata. Segundo a Polícia 

Militar (PM), o motorista, de 48 anos, 
conduzia o veículo embriagado quando 
atropelou a vítima, que circulava pela 
rua também embriagada. Ainda de 
acordo com a polícia, o motorista 
estava em alta velocidade. Após 
o acidente, ele fugiu do local e foi 
encontrado horas depois e preso em 
flagrante. (Fonte: Portal G1)
MOTORISTA COCHILA, PERDE 
CONTROLE DA DIREÇÃO E BATE 
EM ÁRVORE NA MGT 497 - Um 
homem de 41 anos ficou ferido em 
um acidente na mgt- 497, entre prata 
e Uberlândia, na madrugada desta 
quarta-feira (16). De acordo com a 
Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o 
motorista foi encaminhado ao Pronto 
Socorro de Prata. De acordo com a 
PRE, o condutor estava indo sentido 
Prata/Uberlândia e cochilou ao volante. 
Ele perdeu o controle da direção, rodou 
na pista e bateu em uma árvore. O 
motorista foi socorrido e levado para 
o Pronto Socorro de Prata.  A vítima 
recebeu atendimento e já foi liberada.  

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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Boi pressionado com melhora da 
oferta de animais confinados 

 Mercado do boi gordo com 
pressão baixista e poucos negócios 
na última quinta-feira (10/7). Em 
São Paulo a referência ficou 
estável em R$ 120,00/@, à vista. 
A melhora da oferta com a entrada 
de animais de confinamento nas 
programações de abate sustenta 
este cenário. Algumas indústrias 
ofertaram até R$ 2,00/@ a menos 
que a referência. A escala média 
dos frigoríficos paulistas atende 
cinco dias úteis. Em três das quatro 
praças pecuárias pesquisadas em 
Mato Grosso houve queda para 

o boi gordo. A maior facilidade de 
compra de animais terminados foi 
o fator determinante. Nas regiões 
de Cuiabá e Sudoeste do estado 
a queda semanal da referência foi 
de 0,9%. Por outro lado, os preços 
da carne bovina sem osso tiveram 
queda no atacado. Considerando 
todos os cortes pesquisados pela 
Scot Consultoria, houve recuo de 
0,2% nos preços, em relação à 
semana anterior. As vendas dos 
últimos dias não foram suficientes 
para a indústria subir cotações. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Leite: 
Produtores devem se adequar à IN 62 

 Desde o dia 1º de julho, 
produtores de leite das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
devem reduzir a Contagem 
Bacteriana Total (CBT) para 
300 mil unidades formadoras de 
colônia (UFC/ml) e baixar para 
500 mil por mililitro (CS/ml) a 
Contagem de Células Somáticas 
(CCS). A CBT mensura o grau de 
higiene durante a ordenha e a CCS 
monitora a incidência de mastite 
nos rebanhos, considerada a 
principal doença infectocontagiosa 
do gado leiteiro. A determinação 
consta na Instrução Normativa 

62, publicada em dezembro de 
2011 pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e que estabelece regras para 
os produtores seguirem como 
forma de garantir a qualidade do 
leite dentro e fora da porteira. Os 
produtores têm até 2016 para se 
adequar a todos os parâmetros 
estabelecidos na IN 62. Será 
autorizada a quantidade máxima 
de 400 mil células somáticas por 
mililitro (CCS/ml) de leite. Antes 
da regulamentação da normativa, 
o permitido era 750 mil CCS/ml. 
(Fonte: Diário de Cuiabá)

Sindicato Rural de Prata, participou da Palestra: 
Silagem de Qualidade - Uso de Inoculantes, Silagem de 
Capim, Milho, Grão Úmido e Sorgo, no dia 10 de julho 
na Fazenda Medalha Milagrosa, com o Palestrante LEO 

PEREIRA, de Carmo do Rio Claro/MG., onde contou 
com a presença de vários produtores do município e 
região. Parabenizamos a iniciativa do nosso associado 
Eire Enio de Freitas que foi o mentor do evento, deixando 
claro o interesse em contribuir com o desenvolvimento e 
crescimento da Pecuária Leiteira, sendo exemplo de que 
devemos investir em novas tecnologias para garantir o 
avanço ainda maior do setor leiteiro, finaliza o Presidente 
Fabrício Franco Vilela.

FAZENDA MEDALHA MILAGROSA
EIRE ENIO DE FREITAS E FILHOS

PECUÁRIA DE LEITE – GENÉTICA – CENTRAL DE 
RECEPTORAS

Quarenta argentinos não têm dinheiro 
para voltar para casa, diz Consulado

 Passada a comoção da 
Copa do Mundo, é hora de os turistas 
acampados no Terreirão do Samba, 
no Centro do Rio, voltarem para 
casa. A maioria já fez isso e alguns 
deixam o local na manhã desta 
quarta-feira. Mas 40 argentinos se 
viram sem dinheiro e tiveram que 
apelar para o Consulado do país 
no Rio. O vice-cônsul da Argentina, 
Gonçalo Fernandes, informou que 
o grupo terá ajuda para a viagem 
de retorno.- A maioria dos cem 
mil argentinos que vieram para o 
Mundial já retornou. Mas esses 
40 não conseguiram comprar 
passagem por causa da demanda 
muito grande e usaram o dinheiro 
que seria gasto nelas em comida - 
disse Gonçalo, que levantou junto 
às autoridades de segurança que 
600 argentinos foram vítima de 

furto no Rio durante o Mundial. Um 
dos que contam com a ajuda do 
Consulado é Oscar Contreas, de 
39 anos. Ele contou ter chegado 
ao Brasil de bicicleta, por Foz do 
Iguaçu: - Agora o dinheiro acabou. 
Estou contando com o Consulado 
para comprar a passagem de volta. 
Mas garanto que se tivesse mais 
dinheiro, com certeza ficaria mais 
tempo aqui. O colombiano Carlos 
Jurado, de 30 anos, é outro que 
estava acampado no Terreirão. Ele 
deixará o Rio ainda nesta quarta. 
Mas ainda vai dar um “passeio” 
antes de voltar para seu país. Carlos 
contou que seguirá de ônibus para 
o Paraguai, depois segue para a 
Argentina e só então retornará para 
a Colômbia. - A acolhida no Rio foi 
incrível, mas é hora de ir embora - 
disse ele. (Fonte: Portal Extra)

Mortes por Aids caem 1/3 no mundo, mas 
Brasil tem 11% de aumento de casos

 As mortes relacionadas 
ao vírus da Aids registraram queda 
de mais de um terço na última 
década, uma diminuição similar a 
do número de infecções, segundo 
relatório da ONU (Organização das 
Nações Unidas) divulgado nesta 
quarta-feira (16). Já no Brasil, o 
número de infecções pelo HIV 
aumentaram 11% entre 2005 e 
2013. No ano passado, o país 
registrou 47% de todos os novos 
casos contabilizados na América 
Latina. O vírus de imunodeficiência 
humana (HIV), que causa a Aids, 
pode ser transmitido via sangue, 
amamentação e por sêmen 
durante o sexo, mas pode ser 
controlado com coquetéis de 
drogas conhecidas como terapia 
antirretroviral. Em 2013, 1,5 milhão 
de pessoas morreram vítimas 
da Aids no mundo, uma queda 
de 11,8% em comparação com 
1,7 milhão de mortes em 2012, 
segundo os números da ONU. 
Além disso, o número representa 
uma queda de 35% na comparação 
com as 2,4 milhões de mortes 
registradas em 2004 e 2005.
 Epidemia pode ser 
controlada até 2030 - A queda no 
número de casos torna possível 
controlar a epidemia até 2030 e 
eventualmente encerrá-la "em cada 
região, em cada país", de acordo 

com a ONU. "Mais do que nunca, 
há esperança de que é possível 
acabar com a Aids. No entanto, 
uma abordagem corriqueira ou 
simplesmente sustentar a resposta 
à Aids no ritmo atual não podem pôr 
fim à epidemia", disse o programa 
contra Aids da ONU em um relatório 
global publicado antes de uma 
conferência sobre a doença em 
Melbourne, Austrália, na próxima 
semana. O relatório assinala que 
o número de pessoas infectadas 
por HIV estava estabilizado em 
35 milhões em todo o mundo. A 
epidemia já matou 39 milhões das 
78 milhões de pessoas afetadas 
desde que começou nos anos 
1980. A Unaids disse que, no fim 
de 2013, cerca de 12,9 milhões 
de pessoas HIV positivas tinham 
acesso a essa terapia - uma grande 
melhora frente aos 10 milhões com 
acesso ao tratamento apenas um 
ano antes e apenas 5 milhões em 
2010. Desde 2001, novas infecções 
de HIV caíram 38%, segundo o 
relatório. Mortes relacionadas à 
Aids diminuíram 35 por cento desde 
que atingiram o pico em 2005. "O 
mundo testemunhou mudanças 
extraordinárias no cenário da Aids. 
Houve mais conquistas nos últimos 
cinco anos do que nos 23 anos 
anteriores", segundo o relatório.
(Fonte: Site UOL)
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IMPRESSORAS USADAS:

OPORTUNIDADE!

Matricial FX 880 R$150,00 
Matricial FX 890 R$300,00 

(34) 3431.8525Tel:

Produtos em ótimo estado de conservação!  Venda sem garantia. 
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Por Heitor Scalambrini Costa
 Encerrado o prazo legal 
(em 05 de julho) para o registro das 
candidaturas ao pleito presidencial 
de 2014, onze candidatos se 
registraram junto ao Tribunal 
Superior Eleitoral. De acordo 
com os dados apresentados 
pelos partidos políticos, o gasto 
estimado com a campanha 
será próximo de R$ 1 bilhão de 
reais. Com nove concorrentes, a 
campanha presidencial de 2010 
totalizou despesa de R$ 289,20 
milhões (em valores da época). 
Sabemos nós, moradores da ilha 
da fantasia chamada Brasil, que 
os valores oficiais apresentados 
estão longe de representarem o 
que realmente se gasta em uma 
campanha eleitoral. Nada se fala 
dos valores paralelos, o “caixa 
dois” ou outro nome que se queira 
dar. Portanto, sem medo de errar, 
podemos multiplicar por três os 
gastos oficiais sugeridos para 
2014. O que elevaria os gastos 
na campanha à Presidência 
da Republica deste ano para 
mais de três bilhões de reais. 
Numero impressionante por si 
só, mas quando se agregam 
os gastos das candidaturas a 
governador, deputados federais 
e estaduais pelo país afora, 
verifica-se uma deformação, pois 
as grandes somas em dinheiro 
envolvidas acabam anulando a 
vontade popular. Desta forma, 
o voto não representa mais o 
cidadão. É o poder econômico 
que elege para atender aos 
seus interesses mesquinhos. O 
financiamento das campanhas 
no Brasil, ou seja, o modo como 
os partidos políticos custeiam 
suas campanhas eleitorais, 
segundo a legislação vigente, 
pode vir de recursos públicos e 
privados. Oficialmente, a forma de 
arrecadação e de aplicação dos 
recursos são submetidas a um 
complexo conjunto de regras que 
deveriam controlar, enquadrar 
e multar o candidato, sempre 
que houvesse abusos contra as 
regras eleitorais. Mas não servem 
para muita coisa. Regras podem 
ser boas quando cumpridas, no 
entanto, na ilha da fantasia, é 
tudo “faz de conta”. A fiscalização 
praticamente não existe. E quem 
deveria fazê-la “olha para o outro 
lado”. Uma vergonha. Quanto à 
origem, os recursos destinados às 
campanhas eleitorais podem ser 

recursos próprios dos candidatos, 
doações de pessoas físicas, 
doações de pessoas jurídicas, 
doações de outros candidatos, de 
comitês financeiros ou partidos 
políticos, receitas decorrentes 
da comercialização de bens e 
serviços ou da promoção de 
eventos, bem como da aplicação 
financeira dos recursos de 
campanha. O projeto Às Claras 
(http://www.asclaras.org.br/@
index.php), atuando desde 
2002, mostra que as eleições 
no país são “compradas” pelos 
grandes grupos econômicos, 
que se constituem na fonte mais 
importante de financiamento 
das campanhas. As empreiteiras 
dominam as doações. Para elas 
é um investimento com retorno 
certo. Segundo o Instituto Kellog 
para cada real doado a candidatos, 
as empresas obtêm R$ 8,50 em 
contratos públicos. Os maiores 
financiadores de campanhas, 
não por acaso, são justamente 
aqueles com interesse em 
licitações de serviços públicos. As 
mais conhecidas no Brasil, por sua 
atuação no setor de construção 
civil, as chamadas “quatro irmãs” 
– Odebrecht, OAS, Camargo 
Corrêa e Andrade Gutierrez – 
são as maiores financiadoras 
das eleições. Alguma dúvida do 
porquê estas empresas e suas 
terceirizadas dominam o cenário 
das obras publicas? A farsa da 
democracia é construída desde a 
legislação eleitoral, que determina 
as regras do jogo, indo até o 
empresariado que financia as 
grandes campanhas eleitorais. 
Daí a necessária reforma política. 
Não se pode admitir que nosso 
país tenha “donos”. Obviamente 
uma reforma substantiva não 
ocorrerá com este Congresso 
Nacional. E talvez com nenhum 
outro, enquanto não alterarmos 
sua atual genética, moralmente 
corrompida. Para quem ainda não 
desistiu, a participação é a pedra 
de toque para as mudanças que 
a maioria deseja para o país. Se 
discutirmos sobre as próximas 
eleições tanto quanto se discutiu 
sobre o acidente que tirou Neymar 
da seleção brasileira, com certeza 
estaremos no caminho para 
construir um país melhor para a 
maioria do seu povo. (Professor 
da Universidade Federal de 
Pernambuco)

Campanha do bilhão

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

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: - JOSÉ ROBERTO ALVES PEREIRA, 
divorciado, encarregado de campo, Filho de JOAQUIM PEREIRA, e de NILDA ALVES PEREIRA, residente no 
(a) Rua Rio Grande do Sul, 396, Centro, Prata-MG, e EREMITA HELENA DE ARAUJO, solteira, do lar, Filha de 
AMADEU MARINHO DE ARAUJO e de GERALDA MARIA DE AMORIM, residente no (a) Rua Rio Grande do Sul, 
396, Centro, Prata-MG. - CLEBER BORGES DA SILVA, solteiro, técnico de segurança do trabalho, Filho de, e 
de ANTONIA OLIMPIA BORGES, residente no (a) Rua Gil Sapucaia, 84, Cruzeiro do Sul, Prata-MG, e TACIELE 
BORGES RODRIGUES, solteira, Contadora, Filha de FRANCISCO DONIZETE RODRIGUES e de MARIA CLEUSA 
BORGES RODRIGUES, residente no (a) Rua Alagoas, 53, Oliveira, Prata-MG. - ELCIO DIVINO BARROS, solteiro, 
vaqueiro, Filho de JOVENIL BATISTA DE BARROS, e de JOANA APARECIDA DE BARROS, residente no (a) Sitio 
Nova Era, Prata-MG, e ALINE DA SILVA FABIANO, solteira, do lar, Filha de ADALBERTO DA SILVA FABANO e de 
SUELI JANUARIA DA SILVA FABIANO, residente no (a) Sitio Nova Era, Prata-MG. - RODRIGO PISSINATO DA 
SILVA, solteiro, pedreiro, Filho de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, e de LUZIA PISSINATO, residente no (a) Rua 
Raul Macedo, 146, Esperança, Prata-MG, e LETICIA SABINO BATISTA, solteira, do lar, Filha de JOAQUIM SABINO 
FELIX e de MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA, residente no (a) Rua Raul Macedo, 146, Esperança, Prata-MG. - 
VAGNER SANTOS LOPES, solteiro, auxiliar de produção, Filho de FRANCISCO LOPES, e de ABIGAIL SANTOS 
MACEDO LOPES, residente no (a) Rua Vicente Almada, 312, Centro, Prata-MG, e FRANCIANE ESTEVÃO PIRES, 
solteira, caixa, Filha de LUIZ PIRES DA SILVA e de ALCIONE ESTEVÃO DA SILVA, residente no (a) Rua Tulio 
Vilela Rezende, 248, Oliveira II, Prata-MG. - SERGIO LUIS SILVA, solteiro, serviços gerais, Filho de, e de MARCIA 
OLUBIA SILVA, residente no (a) Rua Dom Eduardo, 419, Edna, Prata-MG, e LOSLLENE GONÇALVES DA SILVA, 
solteira, do lar, Filha de CLEIDOMAR MARQUES GONÇALVES e de LUCIANA GOMES DA SILVA, residente no (a) 
Rua Dom Eduardo, 419, Edna, Prata-MG. - RONALDO SILVA HAAS, solteiro, SOLDADOR, Filho de JOÃO BATISTA 
HAAS, e de IDA MIRIAN DA SILVA HAAS, residente no (a) Rua Dos Buritis, 340, Prata-MG, e TAIS CRISTINA DO 
NASCIMENTO ROSA, solteira, operadora de caixa, Filha de ADEMAR DIVINO ROSA e de MARIA MADALENA DO 
NASCIMENTO ROSA, residente no (a) Rua dos Buritis, 340, Prata-MG. - KIRLEY CRISPIM DE SANTANA, solteiro, 
operador de maquina, Filho de VANDERLEI RODRIGUES DE SANTANA, e de IRENE CRISPIM DE SANTANA, 
residente no (a) Rua Geraldo Silva, 71, Prata-MG, e VALMIRIA SANTOS COSTA, solteira, auxiliar de limpeza, Filha 
de NEMESIO ALMEIDA COSTA e de MARIA DO CARMO SANTOS COSTA, residente no (a) Rua Geraldo Silva, 
71, Prata-MG. - ANDERSON LEONAN LELIS FIRMO, solteiro, funcionário publico, Filho de GERALDO FIRMO DA 
COSTA, e de ISA MARIA LELIS FERREIRA FIRMO, residente no (a) Rua Presidente Antônio Carlos, 1079, Prata-
MG, e POLIANA DE SOUZA FONSECA, solteira, secretaria, Filha de ORLEI DA COSTA FONSECA e de DALCI 
MOREIRA DE SOUZA FONSECA, residente no (a) Rua Presidente Antônio Carlos, 1079, Prata-MG. 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, 15 
de julho 2014. Ricardo Amaral França/Escrivão - Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG - Rua 
Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.

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.
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Assessoria de Imprensa faz entrevista na Cooprata

 Dia 01 de julho do ano de 2014, a 
Assessoria de Imprensa do Município do Prata, 
esteve na Cooprata que é a Cooperativa dos 
Produtores Rurais do Prata, uma empresa que 
foi fundada no ano de 1965 por um pequeno 
grupo de 22 produtores rurais, para entrevistar 
o presidente daquela conceituada empresa o 
senhor Carlos Henrique Pádua Alves e também 
o diretor Leandro Assunção Junqueira. Foram 
feitas algumas perguntas com relação à 
colaboração da Administração Pública 
Municipal do Prata versus Cooprata: – No ano 
de 2003, o Município do Prata fez a doação de 
uma área de 24.200 m² à Cooprata e nesta lei 
que permitiu a doação da área constavam-se 
duas cláusulas, a primeira de impenhorabilidade 
e a segunda de inalienabilidade por 15 anos, 
ou seja, o prazo da vigência das cláusulas 
venceria somente no ano de 2018 e nesta 
mesma condição estavam as terras que o 
Município do Prata doou à empresa Terra Fértil 
Minas e Armazém Gerais que a Cooprata no 
ano de 2008 adquiriu através de uma transação 
comercial.  A pergunta que se faz é a seguinte, 
é de nosso conhecimento que a Diretoria da 
Cooprata há pouco tempo procurou o prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui, solicitando que através 
de um projeto de lei de autoria do prefeito, 
desse condições de desmembramento 
daquelas áreas e a empresa Cooprata, com 
esta revogação de lei, teria condições de 
conseguir financiamento junto às instituições 
financeiras, visto que as duas cláusulas de 
impenhorabilidade e inalienabilidade não 
poderiam dar o imóvel como garantia em 
possíveis financiamentos. Presidente Carlos 
Henrique, quando a diretoria da Cooprata 
procurou o prefeito Dr. Anuar Arantes Amui em 
seu gabinete, como foi o tratamento e o 
interesse do prefeito com relação à causa da 
Cooprata, que precisava desta lei e que tinha 
que partir o projeto de autoria do Executivo, ou 
seja, do prefeito Dr. Anuar? – Resposta 
presidente Carlos Henrique: - “Bem, 
nós fomos recebidos pelo prefeito Anuar, que 
foi muito solícito para com a equipe Cooprata e 
colocou-se de prontidão para poder atender 
aquilo que seria as nossas solicitações e isso 
foi feito de forma concisa e objetiva pelo 
próprio prefeito.” – Resposta diretor 
Leandro: - “Primeiramente eu tenho que 
agradecer, como se diz nós fomos recebidos 
de portas e de braços abertos mesmo, se 
mostrou inteiramente à disposição, tudo que 
nós pedimos pra ele, ele falou nós vamos 
resolver da forma mais rápida possível, não 
colocou nenhum empecilho, tipo assim, 
agradecer mesmo a ele, ao Prefeito, por isso, 
porque agilizou o processo e graças a ele o 
processo deu tudo certo, agora só encaminhar 
para nós construirmos nosso laticínio.” – É de 
conhecimento nosso que a empresa Cooprata 
precisou da revogação definitiva destas duas 
cláusulas, a de impenhorabilidade e da 
inalienabilidade para um possível 
financiamento para estar transferindo o laticínio 
que hoje funciona dentro do perímetro urbano 
da cidade, precisamente no Centro e para 
atender também a legislação ambiental. Como 
está acontecendo este processo que ainda é 
projeto para a transferência do laticínio para o 
setor industrial do Município do Prata? – 
Resposta presidente Carlos 
Henrique: - “Bem, é de certa forma 
burocrática como a maioria dos processos a 
nível de Brasil, mas é lógico, nós temos já em 
estágio adiantado todas as liberações, estamos 
só na dependência do Ministério da Agricultura 
de apenas um termo para que nós possamos 
completar ou complementar este processo 
como um todo. Esse pedido para que o 
Governo Municipal tirasse essas duas 
cláusulas de impenhorabilidade e 
inalienabilidade, isso vem de encontro com o 
interesse da Cooprata em buscar recursos 
junto às Instituições Financeiras, até então nós 
vínhamos sangrando os cofres da empresa 
para digamos poder fazer os nossos 
investimentos e isso nos conduzia num 
segundo momento para poder buscar recursos 
junto às instituições financeiras para fazer o 
nosso capital de giro, a partir de agora nós 
tomamos outro posicionamento que é a de 
buscar o recurso para o investimento 
propriamente dito e sendo assim nós tivemos 
que fazer esse pedido para o Executivo do 
nosso Município, o que já disse anteriormente, 
fomos prontamente atendidos.” – Resposta 

diretor Leandro: - “Como o Carlos já disse, 
as palavras dele são as mesmas minhas, é 
processo burocrático, mas assim, a Cooprata, 
nós andamos sempre em dia com os nossos 
afazeres e está agilizando graças ao apoio do 
Executivo pra gente, estamos realizando da 
melhor forma possível e vamos agilizar o mais 
rápido possível, depende só de algumas 
burocracias do governo, mas vai sair logo, 
logo.”– Segundo o Prefeito Dr. Anuar, nos 
declarou que muito se empenhou nesta causa 
da Diretoria da Cooprata, considerando e 
relevando não somente a possibilidade de um 
crescimento ainda maior da empresa, segundo 
ele, considerou também as novas 
oportunidades de emprego que serão geradas. 
E a pergunta que se faz é a seguinte, vocês 
têm condições de nos informar quando iniciarão 
as obras para a transferência do laticínio e 
quantos empregos a mais de forma direta e 
indireta serão criados? Por favor, presidente 
Carlos Henrique? – Resposta presidente 
Carlos Henrique: - “Eu não posso te 
precisar algo que não está nas mãos da nossa 
Administração, digamos a Diretoria, tanto eu, 
quanto o Leandro, nós estamos nos 
empenhando em acionar os nossos contatos a 
nível de Brasília para poder agilizar a liberação 
deste empreendimento, nós sabemos que 
enquanto você não consegue a liberação pelos 
órgãos fiscalizadores, torna-se um pouco mais 
difícil você dar os primeiros passos. Esperamos 
que dentro de no máximo trinta a sessenta dias 
nós consigamos dar os primeiros passos ou já 
começar o processo de terraplanagem, sendo 
assim, o que não está nas nossas mãos nós 
não podemos, não fazemos compromisso ou 
assumirmos compromisso com quem quer que 
seja ou com o Município ou com o público de 
uma maneira geral.” – Como vocês Diretores 
da Cooprata, avaliam a participação 
Administrativa Municipal do Prefeito Dr. Anuar, 
com o sucesso da empresa Cooprata, ele vem 
atendendo as solicitações da Cooprata? – 
Resposta presidente Carlos 
Henrique: “No meu ponto de vista sim, nós 
temos trabalhado de mãos dadas, eu acredito 
muito na parceria, eu acredito muito naquilo 
que é construído a quatro mãos e nisso o 
Anuar, tem se mostrado pré-disposto, pra nós é 
motivo de satisfação, pois cresce a Cooprata, 
cresce a Administração Pública, cresce o 
Município. Nós não estamos aqui sozinhos, 
estamos cansados de saber disso, nós temos 
aí o associado Cooprata e esse associado vai 
além das fronteiras municipais e nós temos 
levado o nome do nosso Município para além 
das fronteiras Estaduais ainda, isso mostra o 
dinamismo da empresa e mostra a parceria 
público-privada que vem sendo construída ao 
longo dos anos e a Cooprata sempre se 
posicionou como parceira da Administração 
Pública.” Resposta diretor Leandro: 
“Eu falo muito assim, a Prefeitura é uma grande 
parceira da gente, nós estamos sempre 
trabalhando juntos, desde quando iniciaram, o 
nosso querido Zé Carlos, Vice-Prefeito, vinha e 
sempre ligava pra gente, o que vocês estão 
precisando nas estradas rurais? Se tinha um 
problema com leiteiro, uma estrada ruim, ele já 
passou direto para nossa parte de granelização, 
já ligava direto pra ele que ele resolvia e o 
Anuar também, tudo que a gente tá precisando, 
na feira esse ano, quando estava precisando 
de alguma coisa já ligava pra ele e ele na maior 
prontidão, de primeira vez, não tinha problema 
nenhum quanto a isto, como se diz o Carlos, é 
uma parceria que só tem a estender e a ficar 
cada dia mais forte, é o sucesso da Cooprata, 
Prefeitura junto e a cada dia vamos ser mais 
fortes, agradeço por esta parceria.” – Agora 
iremos falar sobre o evento da 8ª Cooprata 
Triângulo Leite, que é de conhecimento público 
que foi um sucesso; a 8ª Cooprata Triângulo 
Leite bateu recorde e alcançou mais de 77 
milhões de reais em vendas.  A pergunta que 
farei é a seguinte, a Prefeitura do Prata, através 
do prefeito Dr. Anuar, vem colaborando com a 
realização deste evento? – Resposta 
presidente Carlos Henrique: “Eu 
costumo dizer que aquilo que não atrapalha, já 
ajuda, mas como o Leandro, bem disse, tudo 
aquilo que nós solicitamos ao Prefeito e à 
equipe do Prefeito, foi prontamente atendido, 
como é que eu posso maldizer ou desprezar 
uma parceria público-privada desta natureza, 
eu insisto neste termo pelo seguinte, não 
adianta, ninguém faz nada sozinho e ninguém 

constrói nada sozinho. Se a Cooprata é o que 
é, é porque tem sempre pautado nesse tipo de 
ação e o Prefeito Anuar e a equipe dele tem 
nos atendido prontamente e nós só temos a 
agradecer essa ação da Administração 
Pública. Eu acredito que independentemente 
de política, tudo mais deveria ser trabalhado 
desse nível, independentemente de crença, 
partido político, nada que possa, a sociedade, 
os segmentos sociais, eles têm que ser usados 
para o crescimento da população e não para 
meras disputas ou picuinhas que sejam 
construídas ao longo do tempo, o período 
eleitoral passou, nós temos que ir para o 
período de execução e essa execução é feita 
por pessoas independente de onde estavam 
antes da eleição e nós temos que estar juntos 
após a eleição e a atual Administração tem 
demonstrado essa grandeza e por isso meus 
parabéns a toda a equipe do prefeito Anuar.” – 
Resposta diretor Leandro: “Como eu já 
havia dito, a prefeitura está sendo total parceira 
da Cooprata, tudo que a gente precisa lá, é um 
telefonema que a gente faz eles já vem e 
atendem a gente, só tenho que parabenizar a 
toda a equipe da Prefeitura, que continuem 
desta forma, nesta forma de atendimento eles 
vão longe, se nós precisamos somos 
prontamente atendidos, eu acho que é isso que 
garante o sucesso do Município, da cidade e 
das empresas que aqui residem e são dessa 
cidade. Parabéns à equipe da Prefeitura.” - 
Então vocês concordam que a Prefeitura 
Municipal do Prata, através da Administração 
do Prefeito Dr. Anuar, vem colaborando para o 
sucesso desta feira e qual o tipo de colaboração 
vocês receberam da Prefeitura? – Resposta 
presidente Carlos Henrique: - “Você 
me deixou numa saia justa, nós não 
acompanhamos detalhadamente, pelo menos 
eu não consegui acompanhar detalhadamente 
tudo que aconteceu, nós temos uma equipe, o 
que eu posso te dizer é que a equipe Cooprata, 
naquilo que foi solicitado, que foi reivindicado à 
equipe do Prefeito Anuar, nós fomos 
prontamente atendidos. Não tenho condições 
de ante mão detalhar para você tudo aquilo 
que foi feito ou foi encaminhado ao Prefeito e 
foi retornado pra nós em termos de benefício 
ou de contribuição. A única coisa que eu posso 
te dizer é que aconteceram parcerias e de que 
natureza, que nível, me desculpa, eu precisaria 
consultar à toda a equipe que trabalhou com a 
gente essa 8ª edição do Triângulo Leite 
Cooprata.” Bom, presidente e Diretor, a nossa 
Assessoria de Imprensa fez um levantamento 
na Secretaria de Agricultura e foi realizado 
durante a 8ª Cooprata Triângulo Leite: - 
Nivelamento da arena com a patrol 
para a realização dos jogos - A 
Prefeitura emprestou o palco todos os 
dias - Foi enviado o caminhão pipa 
constantemente - Foi realizada uma 
limpeza do estacionamento com trator 
e roçadeira. – Resposta diretor 
Leandro: “Isso aí eu lembro direitinho, todos 
os dias a gente chegava lá cedo e estava o 
caminhão pipa lavando todo aquele pátio, 
aquele negócio grande, nós fomos muito 
elogiados, gente como que pode uma feira 
deste tamanho com uma limpeza dessa? Isso 
claro, a limpeza nos estacionamentos que o 
trator foi e roçou, a arena, o pessoal jogou bola 
e foi nivelada pela patrol e todos os dias o 
caminhão pipa estava lá para lavar. O pessoal 
chegava e falava, que limpeza! Isto tudo 
graças a parceria da nossa equipe e a parceria 
Prefeitura, que emprestaram todos os dias o 
caminhão e todos estes utensílios para nos 
ajudar no sucesso da nossa feira.” – Na 
solenidade de abertura da 8ª Cooprata 
Triângulo Leite em pronunciamento, o 
Presidente da Cooprata, Senhor Carlos 
Henrique, agradeceu publicamente o Prefeito 
Dr. Anuar,... “Obrigado ao senhor 
prefeito que tem nos dado e amparado 
não só na feira, mas em outros 
eventos, acontecimentos quando nós 
reivindicamos uma estrada melhor, 
um mata-burro melhor, uma ponte que 
tá caindo porque senão o produto do 
produtor não chega aqui.” – Então, a 
pergunta agora faço ao presidente Carlos 
Henrique, segundo declarações suas, o 
prefeito Dr. Anuar, vem dentro das 
possibilidades do município logicamente, não 
somente atendendo as reivindicações diretas 
da empresa Cooprata como também de forma 
indireta as reivindicações de uma estrada 
melhor, pontes melhores e mata-burros 
melhores para que o produtor rural tenha 
condições do transporte dos seus produtos. 
Presidente Carlos Henrique, conforme suas 
declarações, todas as vezes que você 
procurou o Prefeito Dr. Anuar, para reivindicar 
algo de interesse do associado da Cooprata, 
que são os produtores rurais, como foi na 
particularidade o atendimento entre você 
Carlos Henrique, Presidente da Cooprata e o 
prefeito Dr. Anuar? – Resposta 
Presidente Carlos Henrique: 
“Particularmente, pra mim é muito fácil lidar 
com o prefeito, nós fomos colegas de 
república, estudamos por um período juntos, 
então entre nós eu costumo dizer que não 
existe muita formalidade, é fácil lidar, pelo 
menos eu pessoalmente é fácil lidar com o 
Anuar, independente da condição dele de 

Prefeito e da minha condição de Presidente da 
Cooprata, é fácil nós lidarmos como pessoas e 
como profissionais na nossa área de atuação 
especificamente. Parte das declarações que 
eu fiz nesse pronunciamento se deve ao que o 
Leandro passou pra mim, o diretor Leandro 
passou pra mim, então eu gostaria que ele 
também relatasse sobre isso porque a área de 
coleta de leite é mais específica dele e o 
Leandro, no caso teve uma grande interação 
também com o Prefeito Anuar, para poder 
fazer estas reivindicações, tanto é que na área 
de estrada, mata-burro e ponte eu sei da ajuda 
que teve da atual Administração pelas 
declarações do próprio Leandro, então se tem 
alguém para poder declarar, falar alguma 
coisa, pra poder contribuir, acredito que o 
Diretor Leandro, poderia fazer isso por nós 
também.” – Resposta diretor Leandro: 
“Como eu já havia dito aqui, como diz o gestor 
nosso aqui, foi sensacional, qualquer problema 
que tinha era na hora, às vezes a gente 
chegava até falar fora de hora com o Zé Carlos 
mesmo, como é que a gente faz lá? Às vezes 
o produtor me ligava bravo, xingando, aí eu 
ligava para o Zé Carlos fora de hora e ele 
falava que eles estavam ali pra isso, de 
prontidão, se um mata-burro com tábua 
quebrada, uma estrada que não tinha acesso, 
aí falei gente como é que faz? Aí arrumava, 
passava máquina, o produtor ficava satisfeito, 
aí eu falava, não agradece só a Cooprata não, 
agradece a Prefeitura, porque eles é que tem o 
maquinário e vão lá e arrumam, a gente só tá 
passando o recado. Fomos prontamente 
atendidos qualquer hora, precisamos, foi na 
hora mesmo, eu tenho só que agradecer a 
ponte, a estrada, o produtor chegou e falou 
comigo, eu falei, gente, quantos anos que não 
arruma a estrada? A Prefeitura foi lá arrumou 
muito satisfeita mesmo. Parabéns, o Anuar 
continua com todo o trabalho com o Chimello, 
o Piquira, sempre, sempre atendendo a gente. 
Sempre que a gente precisa aqui a gente liga 
pra eles e estão sempre atendendo a gente. 
Só agradecer e que continuem assim e não 
mudem esta forma de trabalhar.” – Para 
finalizar a entrevista farei a última pergunta, 
como vocês definem a Administração do 
Prefeito Dr. Anuar? - Você Carlos Henrique, 
presidente da Cooprata? – Resposta 
presidente Carlos Henrique: Quando 
a gente trata de uma Administração, você tem 
que ter a visão do todo, particularmente eu não 
tenho a visão do todo, eu tenho daquilo que eu 
vivo, que eu participo, naquilo que eu estou 
envolvido, só posso dizer o seguinte, não 
deixou ou não deixa nada a desejar, é lógico 
que toda Administração, tudo que a gente faz, 
nós temos que primar pela excelência, buscar 
sempre no dia de amanhã ou no próximo 
evento fazer melhor. O que nós esperamos da 
atual Administração, eu enquanto Presidente 
da Cooprata, eu enquanto cidadão, é que a 
atual Administração continue primando pela 
excelência, continue colocando como objetivo 
o cidadão pratense, dando o tratamento digno 
que ele merece. Em todo e qualquer lugar tem 
sempre alguma coisa pra melhorar, então 
muita atenção equipe do Prefeito Anuar, 
atenção naquilo que de repente possa estar 
passando por entre os dedos e atenção aos 
detalhes, isso é que faz a diferença, o cuidado, 
o zelo com o cidadão. Nós enquanto 
brasileiros, mineiros, pratenses, nós 
precisamos de zelo. Muito obrigado por esta 
Administração que vem primando ou buscando 
primar por isso e contamos com essa 
Administração hoje e amanhã também. Muito 
obrigado pela oportunidade.” - Você Leandro, 
diretor da Cooprata? – Resposta Diretor 
Leandro: “Como eu já havia falado, que a 
parte que a gente vive que é a parte da zona 
rural, que é a maior parte que nós temos, nós 
convivemos diretamente com o produtor, igual 
o Carlos, falou, as pessoas gostam de atenção 
e muitas pessoas chegam e falam pra gente é 
isso que vocês tão fazendo, dando atenção, se 
não dá para arrumar aquele negócio, mas vai 
lá dar satisfação, depois vai lá e arruma. 
Procurar olhar pelo nosso produtor, que a 
economia gira em torno de nós, dos produtores 
rurais e que continue dando esta atenção, olhe 
por uma estrada, um mata-burro, olhe pelo 
acesso destas pessoas e na parte urbana 
também, o que as pessoas gostam é de 
atenção, se precisa de um negócio aqui e ali, 
pessoas que não tem condições, vocês estão 
sempre dando atenção, a gente vê muito com 
o Anuar, às vezes a gente liga pra ele alguma 
hora e naquele momento não dá mas ele volta, 
retorna a ligação pra gente, procura sabe? Isto 
é uma coisa diferenciada que ele tem, as 
pessoas falando, o Anuar está sempre 
atendendo a gente e as pessoas gostam de 
atenção, vocês estão dando atenção para as 
pessoas, parabéns pela gestão de vocês, a 
Cooprata sempre é parceira, o que nós 
precisarmos nós vamos ligar, ir atrás de vocês 
pra ajudar a gente porque o sucesso nosso, da 
Cooprata e da Prefeitura depende de todos, 
como já disse o Carlos, ninguém faz nada 
sozinho, então o sucesso é nosso e obrigado 
pela parceria e o que precisar nós vamos estar 
sempre procurando vocês e o que precisar da 
gente nós estamos aqui sempre dispostos a 
servir pela nossa cidade. Obrigado pela 
presença de todos vocês.”


