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Alunas do CRAS irão participar 
da competição de balé em Araxá

 A cidade do Prata tem 
conquistado lugar de destaque 
nas competições que participa 
graças ao competente trabalho. 
As alunas do CRAS – Centro de 
Referência de Assistência Social, 
Vitória Régia, Vitória Rodrigues, 
Marcela, Renaty, Sara, Maria 
Eduarda e Ágata, irão participar 
pela primeira vez da competição 
de balé na cidade de Araxá-MG. 
A Primeira-Dama Letícia Gardim 
Monteiro Amui, em suas palavras 
explanou “quando criança tive 
o sonho de toda menina, ser 
bailarina, mas infelizmente não 
tive condições financeiras de 
frequentar aulas de balé, agora 

como 1ª Dama me empenhei 
para que o CRAS pudesse 
realizar esse desejo de crianças 
e adolescentes. Agradeço muito 
a parceria dos amigos, Mônica 
Manna e Marcos Melazo, que 
cederam a estrutura física da Cia 
do Esporte para que o projeto do 
balé fosse sucesso. Precisamos 
ser incentivadores da dança, 
do esporte e demais atividades 
físicas que proporcionem 
qualidade de vida às crianças, 
jovens e adultos. O Brasil hoje já 
tem mais de 50% de habitantes 
obesos e o álcool tem entrado 
cada vez mais cedo na vida 
dos nossos jovens. Certamente 
crianças, jovens e adultos 
apaixonados por dança, atividade 
física ou esportiva acabam tendo 
hábitos mais saudáveis. Parabéns 
à professora Elisandra Tomáz, 
pelo excelente trabalho que vem 
realizando há anos, aos pais e 
alunas do Balé Elisandra, seja do 
CRAS ou particular, que dia 16 
de agosto irão para a cidade de 
Araxá, participarem de mais uma 
competição. Boa Sorte”. Concluiu 
a Primeira-Dama Letícia.

 Na tarde do dia 01 de 
agosto de 2014, o Prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui, juntamente 
com os vereadores Wilson Nunes 
Rezende, João Batista Alves Silva 
e Ruberlei Alves Gonzaga, fizeram 
a entrega dos novos veículos 
adquiridos pela Administração 
Municipal para os Secretários 
Municipais de Governo, foram 
entregues: - 01 veículo Fiat 
Palio Fire 0 km ao Gabinete do 
Prefeito, entregue ao Secretário 
de Gabinete Senhor Amador 
Arantes. - 01 veículo Fiat Pálio 
Fire 0 km ao Conselho Tutelar. 
- 01 veículo Fiat Palio Way 0 
km a Secretaria de Educação, 
conduzida pela Senhora Liodê 
Aparecida Lopes Arantes. - 01 
veículo Fiat Palio Fire 0 km a 
Secretaria de Obras conduzida 

pelo Engenheiro Alessandro. - 01 
veículo Caminhonete Volkswagen 
Amarok 0 km a Secretaria de 
Agricultura e Assistência Rural 
conduzida pelo Senhor Chimello. 
- 01 veículo Renault Sandero a 
Secretaria de Saúde, o veículo foi 
recebido pela Servidora Municipal 
Senhora Noilma Passos. - 03 
ônibus adquiridos para o transporte 
escolar universitário, sendo um 
ônibus doado por um empresário 
ao Município do Prata. 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 e 
maquinários para atenderem com 
melhor qualidade os trabalhos do 
setor público.

 Dr. Anuar faz entrega de 
novos veículos aos secretários

Stand da Secretaria de 
Agricultura e Assistência Rural 
é sucesso na Expoprata 2014

 A Prefeitura Municipal do Prata e a Secretaria de Agricultura 
e Assistência Rural, agradecem a todos os visitantes que estiveram no 
stand da Secretaria de Agricultura.

 Os Servidores Públicos Municipais, parabenizam o 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, pelo dia do seu aniversário que foi 
comemorado dia 07 de agosto. Os Servidores desejam ao prefeito 
Dr. Anuar, muita saúde, felicidade e que tenha muita força para 
continuar realizando o trabalho que vem desenvolvendo com muito 
sucesso para toda a população pratense.

Parabéns prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
O SETOR DE DIVISÃO DA CULTURA 
- Necessita de uma "Foto da Casa 
Moderna". Se algum pratense guardar 
esta preciosidade, favor entrar em 
contato com Maria Helena na Secretaria 
de Educação e Cultura, ou pelo telefone: 
3431-1374.
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA - Convida os pratenses para 
assistirem a apresentação do Grupo de 
Dança Contemporânea com o grupo 
"Mono-Blocos", que acontecerá na Praça 
XV de novembro no dia 15 de agosto às 
10:00 horas, não percam é fantástico!
 VEM AÍ FIMP 2014, AGUARDEM! Vem 
aí o FIMP 2014. A Prefeitura Municipal 
do Prata, informa que as inscrições para 
participar do FIMP 2014, acontecerá  dia 
19 de agosto ao dia 19 de setembro. Não 
haverá taxa para inscrição aos candidatos. 
Horário de atendimento: das 08:00 às 
10:30 horas e das 13:00 às 16:30 horas, 
na Secretaria de Educação e Cultura, 
localizada na Rua Presidente Antônio 
Carlos, nº 185, Centro. Informações pelo 
telefone: 3431-1374. Participem!
 DOMINGO COMEMORAMOS O DIA 
DOS PAIS – Neste domingo comemora-se 
o dia dos pais, por regra l é comemorado 
no segundo domingo de Agosto. Isso faz 
com que haja uma variação nas datas, ou, 
seja, caindo em dias diferentes. A história 
mais conhecida em comemoração ao dia 
dos pais é a de William Jackson Smart, 
um ex-combatente da guerra civil que 
perdeu sua esposa quando os seis filhos 
eram ainda bem pequenos, criando-os 
sozinho. Sua filha Sonora Smart resolveu 
homenageá-lo, no ano de 1909, em 
razão da admiração que sentia, por este 
ter dedicado sua vida aos filhos e ter 
conseguido criá-los muito bem. A data 
escolhida foi a de nascimento de Willian, 
dezenove de junho. Aos poucos a data 
passou a ser difundida a outras famílias 
da cidade onde moravam, no estado de 
Washington, sendo espalhada por todo 
país, até que o presidente Richard Nixon 
tornou-a oficial. Porém, o primeiro registro 
de homenagem a um pai surgiu na antiga 
Babilônia, há mais de quatro mil anos, 
onde um jovem modelou e esculpiu um 
cartão para seu pai, desejando sorte, 
saúde e muitos ANOS DE VIDA. A data 
passou a ser comemorada no Brasil 
a partir de 1953. Várias entidades da 
imprensa se juntaram a fim de promover 
um concurso onde homenageariam três 
tipos de pais: o pai com maior número de 
filhos, o pai mais jovem e o pai mais velho. 
Os vencedores foram um pai com trinta e 
um filhos, um pai de 16 anos e um pai com 
98 anos. Ao se tornar pai, o homem passa 
a ter responsabilidades com seus filhos, 
devendo sustentá-los de forma digna, dar-
lhes atenção, amor, carinho e proteção. 
Segundo a Constituição Federal do Brasil, 
de 1988, o pai tem direito a CINCO DIAS 
de licença após o nascimento de seus 
filhos, onde terá tempo para auxiliar a 
mãe do recém-nascido e fazer o registro 
do mesmo, em cartório. O sucesso da 
comemoração dessa data é muito grande, 
movimentando bastante o comércio, pois 
os filhos oferecem presentes aos seus 
progenitores. Neste dia, os pais recebem 
atenção e carinho, tornando a data um dia 
diferente e muito ESPECIAL para todos. 
(Miguel Soares)
LIBERDADE DE EXPRESSÃO – É um 
valor cardeal em qualquer democracia. 
No discurso, não há ator politico que 
discorde disse. Na pratica os políticos 
ficam incomodados a respeito do que 
o povo pensa a respeito deles. Por 
exemplo, a Dilma Rousseff, sente 
incomodada com a divulgação do rombo 
de bilhões na Petrobras, na Eletrobrás 
no escândalo da CPI do Senado e 
vários outros escândalos do governo do 
PT, desde o governo Lula, analistas de 
bancos são consultores a respeito da 
economia, gastos em seu governo, etc. 
Não é diferente para o candidato tucano 
Aécio Neves, se a imprensa não tivesse 
denunciado a construção de um aeroporto 
em terreno desapreciado de sua família, 
fato que ele mesmo reconheceu já ter 
usado. Tanto Aécio e Dilma, preferiam 
que a imprensa não tivesse divulgado. 
A liberdade de expressão pode ser 
considerada uma conquista inabalável, 
por mais consolidada que possa parecer, 

mais ainda enfrente muita retaliação por 
parte dos poderes, defenda a liberdade 
de expressão quando interessa a eles, 
mas quando divulga corrupção, fraudes, 
passa sê-la inimigo da imprensa. O 
jornalismo deve ser em primeiro lugar, 
compromissado com a verdade dos fatos, 
doa a quem doer. (Miguel Soares) 
CONSELHO TUTELAR DO PRATA 
AGRADECE – Durante muitos anos, este 
órgão e os membros que o representam, 
lutaram para serem atendidos em seus 
pedidos singulares. O Conselho Tutelar 
durante três administrações anteriores, 
desde o ano de 2003, vem requisitando 
um carro em melhores condições, para 
atender e suprir suas demandas, na 
cidade, região e deslocamento para outros 
estados. Nesse momento em festa toda a 
equipe do Conselho Tutelar do Prata-MG, 
vem em público agradecer à administração 
pública municipal em nome de seu gestor 
o prefeito Anuar e ao vereador Rubico 
pelo apoio em disponibilizar para os 
nossos trabalhos um CARRO ZERO 
KM, Pálio/2014, pois, nosso trabalho é 
com crianças e adolescentes que são 
prioridade absoluta para nossa nação. O 
Nosso Muito Obrigado! (Conselho Tutelar)
GRUPO INVADE FAZENDA E ROUBA 
ARMAS E OBJETOS DE FUNCIONÁRIOS 
EM FRUTAL - “Ladrões fugiram em 
carro da propriedade e ainda não foram 
encontrados. Crime aconteceu na noite 
desta segunda-feira (4)”. - Um vigia e três 
funcionários de uma fazenda no Distrito 
Aparecida de Minas, em Frutal, foram 
assaltados na noite desta segunda-feira 
(4). Além de armas, os ladrões roubaram 
diversos objetos das vítimas e R$ 970. 
Eles fugiram em um carro da propriedade, 
mas ainda não foram encontrados. A 
Polícia Militar (PM) não soube informar a 
idade das vítimas. Segundo a PM, quatro 
criminosos, armados e encapuzados, 
invadiram o local e renderam o vigia. 
Em seguida, o grupo foi até as casas 
dos funcionários para procurar armas 
e venenos, quando fizeram as famílias 
deles reféns. Do vigia, os ladrões 
roubaram um celular e duas lanternas. 
Do primeiro funcionário, foram roubados 
dois celulares, duas alianças e dois anéis 
de ouro, além de R$ 120 em dinheiro. 
Do segundo funcionário, os ladrões 
pegaram um GPS, um celular e R$ 850 
e, do terceiro funcionário, foram levados 
um revólver calibre 32, duas espingardas 
calibre 12 e 20, além de quatro cartuchos 
calibre 20 e cinco cartuchos calibre 12. O 
primeiro funcionário contou para a polícia 
que os ladrões perceberam quando ele 
ligou para o 190 e fugiram imediatamente. 
A PM acionou o cerco bloqueio, porém 
até o momento, ninguém foi encontrado. 
(Fonte: Portal G1)
LADRÕES INVADEM FAZENDA E 
ASSALTAM FAMÍLIA EM CAMPO 
FLORIDO -“Dois assaltantes entraram 
armados na propriedade. Criminosos 
levaram dinheiro, celulares e um veículo”. 
- Uma fazenda localizada em Campo 
Florido, foi invadida por criminosos na 
noite desta terça-feira (5). Segundo as 
informações da Polícia Militar (PM), dois 
assaltantes entraram na propriedade e 
abordaram a família, roubando vários 
materiais. Ainda de acordo com a PM, 
uma das vítimas, de 70 anos, relatou que 
todos estavam jantando quando a dupla 
entrou armada com um revólver. Após 
ameaças, os ladrões levaram documentou 
pessoais, aparelhos celulares, R$ 1.860 
em dinheiro, eletroeletrônicos, alimentos, 
munições calibre 22 e 38 e um veículo de 
passeio. Os assaltantes não chegaram a 
disparar e fugiram em seguida. Eles ainda 
não foram localizados.
BOI GORDO: PRESSÃO BAIXISTA DÁ 
SINAIS DE TER PERDIDO FORÇA - A 
arroba do boi gordo segue cotada em 
R$ 119,00, à vista, em São Paulo. No 
estado, as programações de abate estão 
completas nos próximos cinco dias úteis, 
em média. Algumas indústrias estão com 
escalas mais longas, principalmente 
as que trabalham com contratações a 
termo e as que possuem confinamento 
próprio. Porém, a oferta não é abundante 
e impede que os preços caiam com 
expressividade. A pressão baixista, 
que prevalecia nas últimas semanas, 
dá sinais de ter perdido força. Algumas 
praças pecuárias apresentam oferta 
mais restrita de animais, o que levou a 
alta nos preços. No mercado atacadista 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CREDITO CONTEMPLADO – Para aquisição de Imóvel no valor de 
R$ 120.000,00 entrada mais parcelas de R$ 7.779,00: Tratar (34) 3084-4740 
ou 9174-6138.
VENDO CREDITO CONTEMPLADO – Para Carro ou caminhão no valor de 
R$ 183.000,00 entrada mais parcelas de R$3.560.00: Tratar (34) 3084-4740 ou 
9174-6138.
VENDO CREDITO CONTEMPLADO – Para carro ou caminhão no valor de 
R$75.000,00 entrada mais parcelas de R$25.000,00: Tratar (34) 3084-4740 ou 
9174-6138.
VENDO CREDITO CONTEMPLADO – Para aquisição de Imóvel no valor de 
R$250.000,00 entrada mais parcelas de R$1950.00: Tratar (34)3084-4740 ou 
9174-6138.
VENDO EXCELENTE FAZENDA – Barata toda montada, 40 alqueires, boa parte 
culturada, com sede, curral, ordenha, silos, as margens da BR-153, a 3 km do 
centro do Prata, muito boa de água nascente ao córrego são Jose, 7 represas 
e mais de 20 minas no valor de R$70.000,00 o alqueire: Tratar (34) 3213-6646 
ou 9205-5248 falar com Diones.
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

de carne bovina com osso, o boi casado 
de animais castrados segue cotado em 
R$ 7,59 o quilo, alta semanal de 2,5%. A 
melhora do escoamento da produção nos 
últimos dias favoreceu a recuperação de 
parte da margem do frigorífico que não 
realiza desossa, que passou de 17,8% 
para 20,1% em sete dias. (Fonte: Scot 
Consultoria)
AGRONEGÓCIO AMPLIA 
PARTICIPAÇÃO NA BALANÇA - O 
crescimento da produção de grãos e a 
ampliação das vendas para mercados já 
abastecidos pelo Brasil elevaram para 
44,4% a participação do agronegócio no 
resultado da balança comercial do país no 
primeiro semestre. A partir dos dados do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, a Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
apurou que o setor respondeu por 
41,3% das vendas externas do País no 
consolidado de 2013. Em 2012, esta fatia 
foi de 39,5%. No primeiro semestre, as 
exportações do agronegócio somaram 
US$ 49,6 bilhões, resultado que assegurou 
um superávit de US$ 40,8 bilhões. O 
desempenho do setor contrasta com o 
resultado negativo da balança comercial 
do Brasil, que teve déficit de US$ 3 bilhões 
no acumulado de 2014. As exportações 
totais somaram US$ 110,5 bilhões e as 
importações, US$ 113 bilhões. (Fonte: 
Canal do Produtor)

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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No esforço de combater as 
evidências de fraude na CPI, petistas 
partem para a delinquência política. 

A propósito: cadê o ar da Graça?
 A esta altura, está 
claro que a farsa armada na 
CPI da Petrobras no Senado, 
que envolveu parlamentares do 
PT, o governo e o comando da 
Petrobras, constitui uma grave 
agressão à democracia, ao 
Poder Legislativo e ao estado de 
direito. Tenham clara uma coisa, 
leitores: da forma como se deu 
a tramoia, estamos diante de 
algo inédito. O PT desce a um 
novo patamar da degradação 
institucional a que submete 
o país há 12 anos. A direção 
do Senado mandou abrir uma 
sindicância para apurar o caso. 
Nesta terça, surgiram novas 
evidências de que o comando 
da operação esteve mesmo 
no Palácio do Planalto, mais 
especificamente aos cuidados 
de dois assessores diretos 
do ministro Ricardo Barzoini, 
da Secretaria de Relações 
Institucionais: Luiz Azevedo e 
Paulo Argenta. Tudo conforme 
denunciou reportagem da VEJA, 
que veio a público no sábado. 
Graça Foster, presidente da 
Petrobras, uma das beneficiárias 
da tramoia e em cujo gabinete 
se deu uma das reuniões 
que cuidaram da farsa, está 
muda. E impressionam tanto o 
discurso como o comportamento 
indecente dos petistas nesta 
terça-feira. Contra todas as 
evidências, contra os fatos, o 
senador Humberto Costa (PE), 
líder do PT, chamou a denúncia 
de “ajuntamento de tolices” e 
afirmou ser “absolutamente 
natural que haja trocas de 
informações institucionais entre 
as assessorias da CPI e as 
lideranças dos partidos”. Trata-
se apenas de uma mentira. O 
que se viu não foram “trocas de 
informações”, mas fornecimento 
prévio das perguntas, com 
gabarito e tudo. José Pimentel 
(PT-CE), líder do governo no 
Congresso e relator da CPI, 
repetiu a conversa mole da 
Petrobras e afirmou que as 

perguntas já estavam no plano de 
trabalho da CPI e eram públicas. 
Infelizmente para a decência 
do Senado, isso também é 
mentira. Mas ninguém, ninguém 
mesmo!, ofendeu o Congresso 
com tanta determinação como 
o governador da Bahia, Jaques 
Wagner, também petista. 
Um dos investigados na CPI 
é José Sérgio Gabrielli, ex-
presidente da Petrobras e 
hoje seu secretário. Segundo 
Wagner, a “CPI é cena. Não é 
um delegado perguntando. É um 
monte de deputado que sabe 
que está sendo fotografado 
e filmado e que fazer aquela 
pergunta-chave”. Atentando 
contra uma das prerrogativas 
do Poder Legislativo, prevista 
na Constituição, disse ainda 
o petista: “Deputado não é 
treinado para investigar, mas 
para fazer julgamento político. 
Quem investiga é a Polícia 
Federal e Ministério Público, que 
são treinados para isso”. Gilberto 
Carvalho, secretário-geral da 
Presidência, também decidiu 
refletir. Disse: “Só haveria farsa 
se houvesse a impossibilidade 
de qualquer senador fazer 
a pergunta que quisesse”. É 
um despautério. O senador 
fazer a pergunta que quiser é 
justamente a prerrogativa da 
qual os farsantes abriram mão. 
Observem que ele nem se 
ocupou de negar a tramoia. A 
fala de Wagner não deixa de ser 
emblemática do que o PT fez com 
as comissões parlamentares 
de inquérito nestes 12 anos de 
poder — justamente o partido 
que tanto se beneficiou delas 
no passado: transformou-
as em farsas. E, a depender 
de Wagner, serão extintas. A 
menos que seja para a legenda 
se vingar de adversários. E 
foi o que fez o PT. Decidiu se 
apressar para instalar a CPI do 
Metrô em São Paulo. Que gente! 
O partido pretende que a mesma 
maioria empregada para fraudar 

Líderes evangélicos saem em 
defesa de Israel e criticam Dilma

 A condenação do 
governo Dilma Rousseff à ação 
militar israelense em Gaza gerou 
forte reação contrária de líderes 
evangélicos brasileiros, expondo 
os crescentes laços entre igrejas 
protestantes e o governo de 
Israel. A mobilização evangélica 
teve início em 23 de julho, quando 
o governo federal divulgou uma 
nota condenando os ataques 
israelenses em Gaza e convocando 
o embaixador brasileiro em Tel 
Aviv para consultas. No dia 
seguinte, cerca de 80 pessoas 
– em sua maioria evangélicos – 
foram ao Ministério de Relações 
Exteriores protestar contra a 
decisão. Uma das organizadoras 
do ato, a pastora Jane Silva – que 
preside a Associação Cristã de 
Homens e Mulheres de Negócios 
e a Comunidade Brasil-Israel – diz 
que líderes evangélicos de vários 
Estados e de diferentes igrejas 
compareceram à manifestação. 
Com o apoio do deputado federal 
Lincoln Portela (PR-MG), um dos 
principais nomes da bancada 
evangélica no Congresso, 
Silva marcou uma audiência 
no Itamaraty para expressar a 
insatisfação do grupo. Eles foram 
recebidos pelo embaixador Paulo 
Cordeiro, subsecretário-geral do 

órgão para África e Oriente Médio. 
"Ficamos ofendidos e magoados 
com a postura do governo 
brasileiro, que para nós não condiz 
com a posição da população cristã 
brasileira em relação ao conflito", 
diz a pastora à BBC Brasil. 
"Quando o governo fala mal de 
Israel, fala mal de nosso Jesus. E 
Israel tem o direito de se defender 
e de existir." O grupo entregou ao 
embaixador um manifesto em que 
critica o governo brasileiro por, 
entre outros pontos, ter condenado 
os ataques de Israel mas não ter 
censurado as ações do grupo 
Hamas, que controla Gaza. "Nós 
amamos o povo palestino e temos 
orado pelas mães palestinas, 
os idosos, crianças, mas não 
aprovamos o terrorismo." Após 
deixar o Itamaraty, o grupo foi 
recebido na embaixada de Israel. 
Também participaram do protesto 
alguns membros da comunidade 
judaica de Brasília. Presente no 
ato, a psicóloga judia Kelita Cohen 
diz que o apoio dos evangélicos 
"foi mais uma ação política do 
que de devoção religiosa". "As 
comunidades cristãs partilham 
com a comunidade judaica da 
opinião de que a atitude do governo 
brasileiro não foi coerente." Fonte: 
UOL Noticias)

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.

a CPI da Petrobras seja usada 
agora para atacar os tucanos. 
Em qualquer dos dois casos, 
não quer investigar nada, mas 
fazer baixa política. A propósito, 
pergunto: a CPI petista vai 
investigar as evidências de cartel, 
que estão sendo apuradas até 
no Cade — hoje uma repartição 
da legenda — na construção 

dos metrôs de Belo Horizonte e 
Porto Alegre, ambos tocados por 
estatais federais, controladas 
pelo partido? Encerro com um 
enigma: o tempo dirá se o PT 
ainda não vai se arrepender de 
ter criado essa CPI do Metrô. É 
esperar para ver. (Por Reinaldo 
Azevedo – Transcrito do site da 
Revista Veja)

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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“Crânio foi encontrado durante escavações em 
uma fazenda. Pesquisadores também encontraram 

30% do esqueleto do animal”.

 O Complexo Cultural 
e Científico de Peirópolis, em 
Uberaba, ganhou uma nova atração. 
Pesquisadores descobriram um 
fóssil de réptil de 90 milhões de 
anos. Desta vez, um crânio foi 
encontrado durante escavações em 
uma fazenda de Campina Verde. O 
crânio, que mede 38 centímetros, 
foi encontrado bem preservado, 
inclusive com a dentição. Na 
mesma rocha foi encontrado 30% 
do esqueleto do animal, que é 
uma espécie de parente antigo do 
crocodilo. O pesquisador Thiago 
Marinho afirmou que pelo formato 
dos dentes é possível deduzir 
que o animal era carnívoro. 
A característica confere ainda 
variedade na alimentação. “É um 
grande predador, como podemos 
notar só de olhar para o crânio 

dele. Era um animal que competia 
com animais carnívoros por outras 
presas, então se alimentava de 
dinossauros herbívoros, outros 
crocodilos e tartarugas. Enfim, 
ele podia se alimentar do que 
quisesse”, afirmou. A estimativa 
é de que cerca de 30% do 
esqueleto apareça depois do 
trabalho completo no laboratório. 
O pesquisador afirma que a 
conclusão do serviço está prevista 
para o final deste ano. “Por 
enquanto não podemos afirmar 
qual espécie, ainda precisamos 
de uma preparação melhor 
desse bloco para ver algumas 
características, principalmente 
no crânio e para afirmar se ele é 
um campinasuchus ou se é outra 
espécie conhecida ou uma nova”, 
concluiu. (Fonte: Portal G1)

Fóssil de réptil de 90 milhões de anos 
é encontrado em Campina Verde

 A partir desta terça-feira, 
está proibido o uso de jalecos e 
uniformes hospitalares fora das 
unidade de saúde de Minas Gerais. 
A nova legislação foi sancionada 
pelo governador Alberto Pinto 
Coelho e publicada na edição 
de hoje do Diário Oficial Minas 
Gerais. O objetivo da nova regra 
é evitar a contaminação, já que os 
trajes podem transportar germes e 
espalhar infecções. A Lei 21.450 
modifica o Código de Saúde de 
Minas Gerais - Lei 13.317, de 
1999. O texto acrescenta o inciso 
“zelar pelo uso adequado das 
vestimentas de biossegurança e 
dos equipamentos de proteção 

individual e não permitir que os 
funcionários deixem o local de 
trabalho utilizando-os” ao artigo 
83 do Código. A regra passou a 
valer com a publicação. De autoria 
do deputado Fred Costa (PEN), o 
Projeto de Lei (PL) 65/11, que afeta 
todos os profissionais da área da 
saúde que mantenham contato 
direto com pacientes, foi aprovado 
em 2º turno no dia 15 de julho. 
Conforme o projeto, cabe ao poder 
Executivo a fiscalização da Lei. 
Já os estabelecimentos sujeitos à 
fiscalização sanitária devem zelar 
pelo uso adequado das vestimentas 
de biossegurança e equipamentos 
de proteção individual.

Lei que proíbe uso de 
jalecos fora dos hospitais é 
sancionada pelo governador
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Valmir Fonseca

 Breve, escolheremos o 
nosso futuro. Infelizmente, quando 
falamos sobre o nosso futuro, 
a decisão será de uma maioria 
inconsequente que decretará, 
segundo a mídia, a força do 
desgoverno, num regime que 
preservará incólume um bando de 
cretinos. É difícil para quem pode 
prever que poderemos mergulhar 
na ideologia comunista, aceitar 
semelhante desgraça, contudo, 
o povaréu assim o deseja, 
com fervor, pelas bolsas, pela 
ausência de cidadania, pelo 
apego aos corruptos, por louvar 
a impunidade e pela total falta de 
vergonha. Muitos poderão rebater 
nossas considerações, porém 
basta analisar superficialmente 
o que ocorre em nossa nação 
para verificar que tudo é 
possível, inclusive o êxito da 
incompetência. Breve, teremos 
as propagandas eleitorais, em 
especial para a presidência da 
República, e ficamos um tanto 
assustados ao lembrar quais 
serão os pontos destacados pela 
atual gestora para sublinhar a 
excelência dos inúteis anos de 
seu desgoverno. Quais feitos, 
quais obras serão festejadas? E 
a economia que vem descendo a 
ladeira aceleradamente? Porém, 
apesar de nulas realizações, 
sabe - se lá se a dita não será 
reeleita? Homenageando a 
irresponsabilidade, não vamos 
longe, citaremos o ex - governador 
Roberto Arruda. Recordamos que 
anos atrás assistimos ao Arruda,  
então Senador da República jurar 
em nome de seus filhos, que 
não havia feito uma escandalosa 
patifaria no Congresso Nacional. 
Acho que foi numa sexta - feira, 
quando jurando a sua inocência, 
ele chorou e comparou a sua 
verdade com a felicidade de seus 
filhos. Na outra sexta, o mesmo 
homem, jurando arrependimento, 
ainda em nome de seus filhos, 
desta feita confessava que havia 
feito o que na sexta anterior 
jurara não ter feito. Lembro que 
na segunda, uma TV com seu 
repórter, em frente ao Conjunto 
Nacional em Brasília, entrevistava 
as pessoas do povo que se 
dirigiam para os seus trabalhos 
e perguntava” O que você pensa 

do Senador Arruda?”. Pasmem, 
mas a grande maioria alegava 
que era um “grande homem”. 
Aparentemente, poucos haviam 
visto os seus duplos e deprimentes 
chorosos juramentos. Passados 
alguns anos, ele foi eleito 
governador do DF. É incrível, 
mas tudo é verdade na terra da 
impunidade. No decurso de sua 
gestão, ficamos abismados ao 
ouvir discursos e entrevistas do 
governador, sempre respondendo 
com agressividade, como senhor 
de si, prepotente em relação 
aos demais viventes. Até que 
vimos a corrupção de seu 
governo, assessores e asseclas 
recebendo dinheiro, guardando 
vultosas quantias nos bolsos, 
nas meias, e, inclusive assistimos 
ao governador, pessoalmente, 
recebendo dinheiro.
 Provavelmente, por 
interesse do próprio desgoverno 
federal, ele e muitos assessores 
e membros de seu governo 
foram afastados. Presos? 
Condenados? Foram pelo 
monumental escândalo, alijados 
do cenário político, pelo menos, 
parcialmente, pois já estão de 
volta. Poucos anos se passaram, 
e agora recebemos o último 
levantamento das intenções de 
votos para o próximo governo 
do DF. Adivinhem quem está na 
frente da pesquisa? O magnífico 
Arruda. Portanto, este desabafo 
como milhares de outros pode 
ser jogado, não na lixeira, 
mas no vaso sanitário, pois 
apesar de milhares de alertas, 
o irresponsável eleitor gosta de 
chafurdar na M... e, portanto, 
está pronto para eleger os que 
mais poderão anular o eterno 
País do futuro. Lamento, mas 
é a mais pura verdade. Assim, 
para a minha salvaguarda, “que 
viva o atual desgoverno, salve o 
melífluo metamorfose, adoremos 
o poste sem luz, louvemos o 
comunismo, cultuemos o Foro de 
São Paulo”, e perdoem a minha 
modesta pessoa que poderá cair 
na má vontade da cretinice, que 
como ficou provado, pode fazer 
o que quiser com quem quiser. 
O Santander que o diga. (Valmir 
Fonseca Azevedo Pereira é 
General de Brigada, reformado).

“Viva o irresponsável 
eleitor”

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

O assassinato de uma arvore

 Está árvore situada no Bairro Colina Park Boulevard, em 
área de Preservação Ambiental, na Rua Romilda Santos Vilela em 
frente à uma marcenaria, está com o caule descascado e com óleo 
queimado, um descaso com a natureza. (Um cidadão preocupado 
com a natureza)

Vejam como a matemática 
pode ser cruel... 

 Há uma semana, o 
governo da China inaugurou a 
ponte da baía de Jiaodhou, que 
liga o porto de Qingdao à ilha de 
Huangdao. Construído em quatro 
anos, o colosso sobre o mar tem 42 
quilômetros de extensão e custou 
o equivalente a R$2,4 bilhões. Há 
uma semana, o DNIT escolheu o 
projeto da nova ponte do Guaíba, 
em Ponte Alegre , uma das mais 
vistosas promessas da candidata 
Dilma Rousseff. Confiado ao 

Ministério dos Transportes, o 
colosso sobre o rio deverá ficar 
pronto em quatro anos. Com 2,9 
quilômetros de extensão, vai 
engolir R$ 1,16 bilhões. Intrigado, o 
matemático gaúcho Gilberto Flach 
resolveu estabelecer algumas 
comparações entre a ponte do 
Guaíba e a chinesa. Na edição 
desta segunda-feira, o jornal 
Zero Hora publicou o espantoso 
confronto numérico resumido no 
quadro abaixo: 

 Os números informam 
que, se o Guaíba ficasse na China, 
a obra seria concluída em 102 
dias, ao preço de R$ 170 milhões. 
Se a baía de Jiadhou ficasse no 
Brasil, a ponte não teria prazo 
para terminar e seria calculada 
em trilhões. Como o Ministério dos 
Transportes está arrendado ao PR, 
financiado por propinas, barganhas 

e permutas ilegais, o País do 
Carnaval abrigaria o partido mais 
rico do mundo. Corruptos existem 
nos dois países, mas só o Brasil 
institucionalizou a impunidade. 
Se tentasse fazer na China uma 
ponte como a do Guaíba, Alfredo 
Nascimento daria graças aos 
deuses se o castigo se limitasse à 
demissão. 
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