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CONVITE 
 O prefeito municipal do 
Prata, Dr. Anuar Arantes Amui, 
tem a honra de convidar toda 
a população pratense para a 
solenidade de Inauguração da 
ampliação e reforma da Unidade 
Básica de Saúde Familiar - 
UBSF Colina Park Boulevard, a 
realizar-se nesta sexta-feira, dia 
22 de agosto de 2014, às 19:00 
horas, na Rua Tenente Reis, 
nº 1.537, bairro Colina Park 
Boulevard. Contamos com a sua 
presença!

PREFEITURA E FABER-CASTELL PARCERIA QUE DEU CERTO
 A empresa Faber-
Castell e a Prefeitura 
Municipal do Prata, através 
da administração do prefeito 
Dr. Anuar Arantes Amui, 
consolidaram dia 08 de 
maio de 2013, parceria que 
resultou em vários eventos 
realizados entre a prefeitura 
e a empresa Faber-Castell, 
importante ressaltar que o 
principal objeto do convênio é 
a preservação e recuperação 
do meio ambiente no Município 
do Prata. Confira algumas 
ações realizadas: -Reunião no 
gabinete do Prefeito dia 08 de 
maio de 2013, com a diretoria 
da Faber - Castell, fechou a 
parceria. -Dia Mundial do Meio 
Ambiente, 05 de junho de 2013, 
plantio de árvores na Praça XV 
de Novembro e divulgação na 
mídia sobre a importância da 
preservação e recuperação do 
meio ambiente. -Campanha 
Prata Limpa ano II, que ocorreu 
no dia 08 de junho de 2013, 
bateu recorde no recolhimento 
de mais de meia tonelada de 
lixo eletrônico na cidade, nos 

Distritos e Povoados.  -Curso 
de treinamento de servidores 
municipais para a brigada de 
incêndio realizado pela a empresa 
Faber-Castell, dia 06 de julho de 
2013, a entrega dos certificados 
ocorreu dia 14 de agosto, no 
gabinete do prefeito Dr. Anuar. 
- Revitalização do Córrego do 
Carmo, realização Prefeitura 
Municipal do Prata em parceria 
com a empresa Faber-Castell 
e IEF, ainda em andamento. - 
Dia da água, comemorado com 
plantio de árvores na Praça do 
Velório Municipal pelos alunos 
da rede municipal de ensino, dia 
21 de março de 2014. - Parceria 
na campanha educacional de 
preservação ambiental do Parque 
Florestal Jussara de Minas, 
na zona rural do Município do 
Prata. - Atualmente, está sendo 
realizada a feira sócio ambiental 
com a participação das escolas 
da rede municipal de ensino, que 
encerrou no dia 20 de agosto de 
2014. Confira algumas fotos de 
todos os eventos realizados pela 
Prefeitura do Prata em parceria 
com a empresa Faber-Castell. Servidores que fizeram o curso da brigada de incêndio recebendo o certificado
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
EDUCAÇÃO VAI OFERECER 
CURSO DE COMPETÊNCIAS 
BÁSICAS DO FNDE- A Secretaria 
Municipal de Educação do Prata  vai 
oferecer o Curso de Competências 
Básicas do FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação), 
viabilizado pelo Programa de 
Formação pela Escola. A capacitação 
é dirigida a professores, diretores, 
conselheiros escolares, servidores, 
técnicos da prefeitura responsáveis 
pela prestação de contas dos 
programas do FNDE, conselheiros 
municipais (FUNDEB, CAE, PDDE, 
etc.), representantes da sociedade 
Civil, Câmara Municipal, etc. Todos 
os cursos do Programa Formação 
pela Escola (Competências Básicas e 
Módulas Temáticas, PDDE – Programa 
Dinheiro Direto na Escola, PNAE – 
Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, FUNDEB – Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, PNATE 
– Programa Nacional do Transporte 
Escolar e Prestação de Contas) têm 
carga horária de 40 horas. A carga 
horária é dividida entre oito horas 
presenciais e 32 horas de estudo a 
distância, que devem ser cumpridas 
num período que varia entre, no 
mínimo 30 e no máximo 45 dias, com 
certificação, para 25 a 40 cursistas. 
Inscrições abertas até o dia 25/08/14. 
Para maiores informações: Entrar 
em contato pelo fone 3431- 1177 e 
falar com Marilza, William, Arthur ou 
Fabiana.
UAITEC PRATA - Já somos 200 
alunos dos cursos de Capacitação 
e Formação Profissional da 
Universidade Aberta e Integrada de 
Minas Gerais UAITEC, os cursos 
são 100% gratuitos e oferecidos pela 
UAITEC, são mais de 70 cursos a 
disposição da população, venha você 
também fazer um curso de graça e 
sem pagar nada, e se preparar para 
o mercado de trabalho. A UAITEC 
fica na rua Presidente Antônio Carlos 
nº 201 – Centro / Informações: 3431 
–1383. (Talles Augusto Coordenador 
da UAITEC) (Talles Augusto Arantes 
Silva)
31º CONGRESSO NACIONAL 
DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA 
CATÓLICA – A renovação 
Carismática Católica do Brasil 
realizou o 31º Congresso nos dias 17 
e 20 de Julho de 2014, no Santuário 
Nacional de Aparecida em São Paulo. 
O Congresso é um momento para 
reunir tanto aqueles que já participam 
ativamente da vida do movimento em 
seus Grupos de Oração, como aqueles 
que querem conhecer um pouco mais 
sobre a Renovação Carismática. Foi 
marcado por momentos de oração, 
louvor, escuta profética, pregações e 
shows. O tema  foi inspirado em um 
trecho da Cartão de São Paulo aos 
Filipense “Completa a minha alegria, 
permanecendo unidos”. A inspiração 
desta temática está dentro da moção 
que a Renovação Carismática Católica 
tem vindo vivida neste ano de 2014 
“Conservar a Unidade do Espírito pelo 
Vínculo da Paz. ( Miguel Soares)
SAUDOSA JULIA MATEUS 
TERRA RECEBE HOMENAGEM 
PELOS RELEVANTES SERVIÇOS 
PRESTADOS – Uma justa homenagem 
pelos relevantes serviços prestados 
em Sacramento aconteceu no dia 
21 de Agosto de 2014, as 19h00min 
horas, no salão nobre da Câmara 
Municipal de Sacramento, contando 
com a presença de autoridades 
constituídas, familiares, amigos e 
simpatizantes da família. O filho 

Miguel Soares, fez o agradecimento 
em nome dos familiares agradecendo 
os poderes constituídos por tomar 
emprestado o nome da matriarca.  
Dona Julia, faleceu em  Abril de 2010, 
genitora de cinco filhos, Rosa de 
Lima, Maria Concebida, Sonia Soares, 
Donizeti de Lima e Miguel  Soares.  
Por ocasião do seu passamento do 
Prata  marcou presença os amigos, 
Norton Batista Pereira, Gilberto  
Camargos Cunha, Marco Tulio de 
Lima Novais,  e  participaram  da  
celebração fúnebre  encomendada 
pelo pároco de Sacramento, Pe. Valmir 
Aparecido Ribeiro, onde dezenas 
de pessoas deram testemunhou do 
trabalho social de Dona Julia, dentre 
eles  o  Centro de Recuperação ao 
Alcoólatra,  Comunidade São Geraldo, 
Conferência Vicentina Madre Cabrine, 
Farmácia Dr. Cunha,  Casa do Menor 
Rosa da Matta, Vila São Vicente de 
Paulo, etc. Por tudo isso e muito mais  
o Executivo Municipal e Legislativo 
de Sacramento, tomou emprestado 
o nome de Julia Mateus Terra no 
residencial João XXIII.  (Miguel 
Soares) 
PESAGEM DO BOLSA FAMÍLIA - A 
Prefeitura do Prata e a Secretaria 
Municipal de Saúde, informam aos 
beneficiários do Programa Bolsa 
Família, que o período para realização 
da pesagem acontecerá nos meses 
de agosto a novembro de 2014. O 
acompanhamento é obrigatório e 
será realizado em todas as unidades 
de saúde, inclusive nos Distritos 
e Povoado. Deverão comparecer 
na Unidade: o responsável pelo 
recebimento do benefício, as 
crianças menores de 7 anos de 
idade, mulheres entre 14 e 44 anos e 
também as gestantes. É necessário 
a apresentação dos documentos: de 
identidade, cartão do bolsa família, 
cartão da criança e da gestante. 
Procure o quanto antes a Unidade 
de Saúde mais próxima da sua casa, 
não deixem para última hora. O não 
comparecimento,   o benefício  será 
cancelado.
FIMP 2014 - Vem aí o Festival de 
Intérpretes da Música Popular - 
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!
RÚSSIA É MERCADO PROMISSOR 
PARA O AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO - A Rússia é, hoje, 
um dos mercados que geram mais 
oportunidades para o agronegócio 
brasileiro. A Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
destaca que, no período de janeiro a 
julho deste ano, as exportações dos 
nossos produtos agropecuários com 
destino à Rússia cresceram 24,9% 
em relação ao mesmo período de 
2013. No ano passado, os russos 
compraram US$ 40 bilhões em 
alimentos, consolidando o país como 
o quinto maior importador mundial 
agrícola. Este mercado consumidor 
vem apresentando crescimento 
médio anual de 4,9% desde 2008. 
Cerca de um terço de todos os 
alimentos consumidos na Rússia são 
importados, mas a participação do 
Brasil neste imenso mercado ainda é 
muito pequena. E desde 7 de agosto 
e pelo prazo de um ano, a Rússia 
embargou produtos de origem animal 
da União Europeia, EUA, Austrália, 
Canadá e Noruega. (Fonte: CNA)

C l a s s i f i c a d o s
VENDO EXCELENTE FAZENDA – Barata toda montada, 40 alqueires, 
boa parte cultura, com sede, curral, ordenha, silos, as margens da BR-
153, a 3 km ao 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 
arqueiro. Aceita metade do valor em imóveis e um veiculo no negocio: 
Tratar (34) 3213-6646 ou 9205-5248 falar com Diones.
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

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)

Papa menciona perspectiva 
de sua morte pela 1ª vez

 O papa Francisco 
mencionou pela primeira vez 
publicamente a perspectiva de 
sua morte ao falar de forma 
despreocupada em “dois ou 
três anos”, sem descartar uma 
possível renúncia antes disso. 
As declarações foram dadas 
em entrevista coletiva durante 
o voo de volta de Seul a Roma, 
nesta segunda-feira. Francisco, 
de 77 anos, falou sobre sua 
popularidade, mais uma vez 
demonstrada durante a visita de 
cinco dias à Coreia do Sul. “Eu a 
encaro como uma generosidade 
do povo de Deus. Interiormente, 
tento pensar em meus pecados, 
em meus erros, para não me 
iludir, porque sei que isso vai durar 
pouco tempo. Dois ou três anos. 

E, depois, vou para a casa do 
Pai", disse, em tom de brincadeira. 
Esta é a primeira vez que o sumo 
pontífice fala publicamente sobre 
a perspectiva de sua morte. 
Segundo uma fonte do Vaticano, 
ele teria confiado aos seus íntimos 
a sensação de que ficará à frente a 
Igreja Católica apenas por alguns 
anos. Aos jornalistas a bordo do 
avião, o pontífice considerou que 
a possibilidade de renúncia não 
é mais algo excepcional. “'Alguns 
teólogos talvez digam que não é 
certo, mas eu penso assim: faria a 
mesma coisa que Bento XVI. Ele 
abriu uma porta que é institucional, 
não excepcional”. Bento XVI 
renunciou ao pontificado em 
fevereiro do ano passado. (Fonte: 
Site Revista Veja)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Acreditar nas Pessoas!

 Diversos estudos têm 
provado que se você aprender 
como lidar com outras pessoas, terá 
andado cerca de 85% do caminho 
para o sucesso em qualquer 
negócio ou profissão e ainda 99% 
do percurso para a felicidade 
pessoal. Relacionamento humano 
é a ciência de lidar com pessoas 
de tal maneira que nosso ego e 
o ego dos outros permaneçam 
intactos. Se você parar e pensar 
por um minuto, provavelmente 
dirá que as pessoas mais bem 
sucedidas que você conhece e 
que mais aproveitam a vida são 
aquelas que “têm jeito” com outras 
pessoas. O “ego” pode ser seu 
mais terrível pesadelo ou até uma 

centelha divina para atingir o seu 
máximo. Quanto mais ferido o 
ego, mais longe uma pessoa irá 
para defendê-lo. Por outro lado, 
nesta “centelha divina” temos a 
crença de que podemos realizar 
grandes e memoráveis feitos. 
Assim como o corpo precisa de 
comida, as pessoas precisam 
que este senso de valor próprio 
seja frequentemente afirmado: 
alguém rico precisa de elogios 
tanto quanto quem está oprimido. 
Enfim, homens e mulheres que 
mais influenciam outras pessoas 
são os homens e mulheres que 
acreditam que as outras pessoas 
são importantes. Pense nisso, um 
forte abraço e esteja com Deus!

Com 21% no 1º turno, Marina 
empataria com Dilma no 2º

 Marina Silva (PSB) 
entra na disputa pela Presidência 
com 21% das intenções de voto. 
Segundo o Datafolha, ela larga 
em segundo lugar na corrida 
presidencial, um ponto à frente 
de Aécio Neves (PSDB) –o que 
os coloca em situação de empate 
técnico– e 15 pontos atrás de Dilma 
Rousseff, candidata à reeleição 
pelo PT. Inicialmente inscrita 
como vice na chapa de Eduardo 
Campos, o presidenciável do 
PSB morto no último dia 13, a 
ex-ministra tem um desempenho 
que afasta a chance de a eleição 
ser resolvida no primeiro turno. Já 
na simulação de segundo turno, 
Marina, que deve ser oficializada 
candidata na quarta-feira (20), 
fica numericamente à frente de 
Dilma, com 47% das intenções de 
voto contra 43% da presidente. É 
uma situação de empate técnico 
nos limites máximos da margem 
de erro, que é de dois pontos 
percentuais para mais ou para 
menos. Contra Aécio, Dilma 
venceria o segundo turno por 
47% a 39%. Nesse caso, os oito 
pontos de diferença representam 
uma ampliação da vantagem da 
petista. Em meados de julho, o 
cenário era de 44% a 40% (empate 
técnico). A hipótese de conclusão 
da eleição no primeiro turno é 
afastada porque Marina surgiu 
com quase o triplo das intenções 
de voto em Campos (8%), porém 
sem provocar alteração nas taxas 
dos rivais mais competitivos. Com 
Campos no páreo, Dilma também 
tinha 36%. Aécio alcançava os 
mesmos 20%. Na comparação 
direta entre o cenário atual, com 
Marina, e o cenário anterior, com 
Campos, caíram de forma notável 
os percentuais de eleitores sem 
candidato. Intenções de voto 
nulo ou em branco eram 13%. 
Com Marina candidata, essa 
taxa recuou para 8%. Indecisos 

eram 14% e agora são 9%. 
Vários analistas apresentaram 
Marina como possível herdeira 
de um grupo crescente de 
eleitores descontentes com o 
sistema político. Nos protestos 
de junho de 2013, um sentimento 
de rejeição aos partidos ficou 
explícito. Os dados da atual 
pesquisa combinam com esse 
tipo de interpretação. Muitos que 
pensavam em fazer um voto de 
protesto (anular), ou estavam com 
dificuldade para escolher, vão de 
Marina se essa opção estiver ao 
alcance. Outra informação que 
reforça essa tese aparece na 
simulação de primeiro turno da 
atual pesquisa sem o nome de 
Marina no cartão de resposta – 
situação que seria possível caso 
o PSB deixasse de lançar a ex-
ministra de Lula e abrisse mão 
da candidatura própria. Nesse 
cenário, Dilma venceria a eleição 
já no primeiro turno com 41% 
(oito pontos a mais que a soma 
de seus rivais). Mas o percentual 
de eleitores sem candidato 
continuaria alto: 13% de brancos 
e nulos, 12% de indecisos. Um 
conjunto de dados da atual rodada 
do Datafolha sugere que a entrada 
de Marina na disputa ocorre num 
momento de recuperação de 
Dilma. Além da ampliação de sua 
vantagem sobre Aécio no teste 
de segundo turno, a avaliação do 
governo melhorou, sua taxa de 
rejeição oscilou para baixo (35% 
para 34%), e as intenções de 
voto espontâneas com seu nome 
oscilaram para cima (22% para 
24%). O Datafolha ouviu 2.843 
eleitores em 176 municípios nos 
dias 14 e 15 de agosto, com 2.843 
entrevistados em 176 municípios, 
a margem de erreo é de dois 
pontos percentuais para mais ou 
para menos. Registro no TSE- 
BR-00386/2014. (Fonte: Site 
UOL)

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.

Uberaba inicia fiscalização de 
chipagem de animais em pet shops

 Começa nesta segunda-
feira (18) a fiscalização da chipagem 
obrigatória de cães e gatos nos pet 
shops de Uberaba. O serviço é 
feito pela Secretaria de Saúde, por 
meio do Departamento de Controle 
de Endemias e Zoonoses. Até o 
momento, sete estabelecimentos 
que comercializam os animais se 
cadastraram no departamento. 
A lei municipal que prevê a 
obrigatoriedade da chipagem 
de cães e gatos entrou em 
vigor há cerca de seis meses 
e esse foi o tempo dado para 
os estabelecimentos buscarem 
regularização. De acordo com 
o diretor do departamento de 
Zoonoses, Antônio Carlos Barbosa, 
a fiscalização começará nos pet 
shops cadastrados e, em seguida, 
será estendida a todos os outros. 
“Nós orientamos os proprietários 
dos pet shops que ainda não 
se cadastraram a procurarem 
a Zoonoses, pois eles também 
serão fiscalizados e correm o risco 

de serem multados”, explicou. 
Antônio Carlos disse ainda, que 
por meio do chip será possível 
cadastrar o nome do animal, idade, 
cor, raça, tamanho e os dados do 
proprietário. O primeiro momento 
da fiscalização será focado na 
orientação para verificar se os pet 
shops estão adaptados ao controle 
de identificação e cadastro dos 
animais. Portanto, não haverá 
aplicação de multas. “A partir da 
chipagem, teremos o controle dos 
animais que estão com o cartão 
de vacinação em dia, se na região 
em que eles vivem tem suspeita 
de leishmaniose. Será possível 
também identificar os donos que 
abandonam seus animais. É 
uma forma também de diminuir o 
número de cães de rua”, ressaltou 
o diretor do departamento de 
Zoonoses. Sete funcionários já 
foram devidamente nomeados 
e capacitados para realizar a 
fiscalização na cidade. (Fonte: 
Portal G1)

“O ego pode ser seu mais terrível 
pesadelo ou seu maior amigo para atingir 

o seu máximo” (Gilclér Regina)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

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.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
ELIANE FRANCO SOUZA, por determinação 
do Conselho Estadual de Política Ambiental – 
COPAM, torna público através do Processo 
n.14271/2008, licença de Operação Corretiva 
para a Atividade de Avicultura de corte e 
reprodução e bovinocultura de corte, localizada 
na BR 153, sentido Prata-Trevão, KM 81, zona 
rural, município de Prata-MG.

Deputados defendem redução 
do ICMS para álcool e açúcar
 Audiência em Campo 
Florido abordou crise do setor 
e a necessidade de políticas 
públicas que protejam o 
produtor rural. Parlamentares 
estaduais e federais, gestores 
municipais e representantes 
do setor sucroenergético 
cobraram a redução de 19% 
para 15% da alíquota do ICMS 
para o segmento em audiência 
pública da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) realizada nesta 
quinta-feira (14/8/14) em Campo 
Florido (Triângulo Mineiro). A 
reunião, solicitada pelo deputado 
Antônio Carlos Arantes (PSDB), 
teve o objetivo de debater a 
crise do mercado e aconteceu 
durante a 6ª Canacampo Tech 
Show, feira da cadeia produtiva 
da cana-de-açúcar. De acordo 
com o deputado Antônio Carlos 
Arantes, o setor tem sido 
desrespeitado pela União e 
pelos Estados. Para ele, são 
necessárias políticas públicas de 
proteção ao segmento, que tem 

grande potencial de produção de 
riqueza para o País. “A proposta 
da Frente Parlamentar do Setor 
Sucroenergético que criamos na 
ALMG é ouvir os especialistas e 
produtores para encontrarmos 
formas de valorização do 
mercado”, disse. O deputado 
Tony Carlos (PMDB) alertou 
que sem o apoio dos governos 
Estadual e Federal, o segmento 
vai entrar em colapso. Segundo 
ele, das 38 usinas produtoras de 
álcool e açúcar no Estado, oito já 
fecharam. Diante desse cenário, 
ele se comprometeu a trabalhar 
para reduzir a carga tributária 
desses dois produtos. “O setor 
emprega dezenas de milhares 
de pessoas em Minas Gerais”, 
justificou. O deputado federal 
Weliton Prado (PT-MG) também 
defendeu ações urgentes para 
reduzir essa crise. Ele destacou 
a sensibilidade da presidente 
Dilma Rousseff de que é preciso 
investir em produção de energia 
e também do Governo do Estado, 
para a redução do ICMS. “Vamos 
trabalhar para isso”, salientou.

“Ela não tinha nada que vir 
aqui”, diz Jarbas Vasconcelos 

sobre vaia a Dilma
 O senador Jarbas 
Vasconcelos, do PMDB, é 
conhecido por ser um crítico do 
Partido dos Trabalhadores e, 
desta vez, veio a público afirmar 
que as vaias que a presidente 
Dilma Rousseff recebeu no último 
domingo (17) ao chegar ao velório 
do ex-governador, Eduardo 
Campos, acompanhada do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
no Recife são "justificáveis" porque 
o comparecimento dela é "falso", 
em sua opinião. "Ela não tinha 
nada que vir aqui. É falso. Ela não 
gostava mais de Eduardo, queria 

manter distância de Eduardo", 
afirmou. "[Eu] não viria aqui para 
fazer uma falsidade dessas", disse 
o senador, segundo reportagem da 
Folha de São Paulo. A presidente 
Dilma Rousseff e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva foram 
vaiados ao chegarem ao Palácio 
do Campo das Princesas, sede do 
governo de Pernambuco, para o 
velório de Eduardo Campos, que 
se tornou adversário político dos 
petistas no ano passado, quando 
resolveu disputar a Presidência. 
(Com informações da Folha de São 
Paulo)
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“Um eleitorado de 40 milhões de pessoas é 
influenciado pelo programa, que, especialmente 

no Nordeste, se tornou uma arma eleitoral 
incomparável”

 “Quem de vocês aqui gosta 
do Bolsa Família levanta a mão?”, 
brada ao microfone, do alto de um 
palanque improvisado, o senador 
Lobão Filho, candidato do PMDB ao 
governo do Maranhão, na cidade de 
Barra do Corda (85.000 habitantes). 
A plateia reagiu imediatamente com 
os braços estendidos. O candidato 
continuou: “Isso me preocupa, 
porque os nossos adversários 
estão unidos a Aécio Neves, que 
já disse em todos os jornais e 
todas as emissoras de TV que é 
contra o Bolsa Família". Filho do 
ministro Edison Lobão (Minas e 
Energia), que orbita o petismo como 
representante de José Sarney há 
anos, o candidato peemedebista 
convive com Aécio Neves no 
Senado. Os dois são colegas. O 
peemedebista sabe que o tucano 
nunca se opôs ao programa – pelo 
contrário, é de Aécio a proposta para 
transformar o programa em política 
permanente de Estado. Mas, nos 
grotões do Brasil, Lobão Filho utiliza 
um discurso convenientemente 
falso. Mesmo um candidato ligado 
à oligarquia recorre ao discurso 
de que os seus concorrentes são 
inimigos do povo por causa de uma 
oposição fictícia ao programa. Nas 
últimas semanas, os candidatos a 
presidente (especialmente Dilma 
Rousseff) intensificaram as viagens 
a São Paulo para tentar conquistar a 
simpatia do eleitor paulista. A razão 
é óbvia: o Estado tem 32 milhões de 
votos, o maior número de eleitores 
entre as unidades da federação. 
Mas, na disputa deste ano, também 
está em jogo um "colégio eleitoral" 
muito mais poderoso – e leal: o dos 
beneficiados pelo Bolsa Família. 
São 14,2 milhões de famílias 
contempladas pelo programa. Mas 
estudiosos do programa, como o 
economista José Matias-Pereira, 
especialista em gestão pública 
e professor da Universidade de 
Brasília, estima que pelo menos 40 
milhões de eleitores sejam afetadas 
pelo programa. A conta inclui não só 
os mais de 25 milhões de eleitores 
que recebem recursos do programa. 
"Existe, por exemplo, a pessoa que 
pensa: se minha filha perder o Bolsa 
Família com os cinco filhos que ela 
tem, ela vai voltar para dentro da 
minha casa", diz o professor. Ele 
também cita comerciantes que 
vendem fiado para os beneficiários 
do programa em localidades pobres 
:"Há uma espécie de medo nessas 
comunidades. Independentemente 
de a pessoa receber o Bolsa 
Família, ela acompanha a decisão 
da maioria porque sabe que, se 
aquilo mudar,também ameaça os 
interesses dela". E, claro, essa 
arma é utilizada à exaustão por 
políticos Brasil afora, especialmente 
longe dos holofotes. Neste ano, 
a Bahia foi a que mais recebeu 
repasses do governo federal no 
programa Bolsa Família: 1,36 
bilhão de reais, segundo o Portal da 
Transparência do governo federal. 
As maiores cidades do estado 
são as principais beneficiárias: 
Salvador, com 113,8 milhões de 
reais neste ano, Feira de Santana, 

com 29,2 milhões de reais, e Vitória 
da Conquista, com 21,9 milhões 
de reais. Há mais beneficiários do 
programa na Bahia do que em São 
Paulo, cuja população é três vezes 
vezes maior. Mais em Pernambuco 
do que em Minas Gerias. Mais 
no Maranhão do que no Rio de 
Janeiro. Isso ajuda a explicar por 
que o Nordeste se transformou em 
uma quase intransponível fortaleza 
eleitoral do petismo. Em 2014, até 
agora, o governo destinou 10,5 
bilhões de reais ao programa. 
Jailza Barbosa, 33, desempregada, 
moradora do bairro Cajazeiras, em 
Salvador, tem dois filhos, de 10 
e 15 anos, e recebe 134 reais por 
mês. “O candidato em que eu vou 
votar é o do partido que me ajuda 
por causa do Bolsa Família. Não 
sei o nome dele, mas já estava 
com isso na cabeça. O programa 
é muito bom porque me ajuda e é 
a única renda que eu tenho hoje”, 
diz. O número de beneficiários só 
tem aumentado: em 2004, eram 
6,6 milhões de famílias atendidas. 
A elevação desde então foi de 
215%, muito acima do crescimento 
vegetativo na população – e se 
deu num período em que, segundo 
o governo, dezenas de milhões 
de pesoas deixaram a pobreza. 
Os números ajudam a entender 
o que é fácil de constatar in loco. 
Na cidade Central do Maranhão, 
onde Dilma teve 96% dos votos 
em 2010, é difícil encontrar alguém 
que saiba quais são os adversários 
da presidente Dilma Rousseff. 
E a razão principal para o apoio 
incondicional à petista, seja qual for 
o oponente, é apresentada pelos 
próprios eleitores. Como o lavrador 
Carlos Azevedo: “Para mim, a 
candidata é a Dilma. A gente tem 
medo de tirarem o Bolsa Família”, 
diz ele, ao lado da mulher, a dona-
de-casa Marinete Viana. Ela diz ter 
visto na televisão a informação de 
que os adversários da presidente 
colocariam fim ao programa. "Não 
me interessa saber quem são 
os outros candidatos", declara 
Claudilene Melo, que trabalha como 
doméstica mas também recebe o 
Bolsa Família. O cenário eleitoral 
deve acentuar a importância do 
Bolsa Família para a candidatura 
de Dilma Rousseff. A trágica morte 
do candidato Eduardo Campos e 
a possível entrada de Marina Silva 
na disputa devem acentuar, por 
um lado, a vantagem de Dilma no 
Nordeste (onde Campos era mais 
popular) e, por outro lado, tirar votos 
da petista nas grandes cidades 
(onde Marina tem um eleitorado 
mais forte). Como consequência, a 
tendência é que o PT se encastele 
ainda mais no Nordeste, onde estão 
52% dos beneficiados pelo Bolsa 
Família (a região tem apenas 27,7% 
da população brasileira). "O governo 
vai se fiar nesses programas de 
transferência de renda, porque a 
gerência macroeconômica é débil, a 
inflação é crescente, o crescimento 
econômico tem sido pífio", diz 
o professor Carlos Pereira, da 
Fundação Getúlio Vargas. O efeito 
do Bolsa Família nas eleições de 

Bolsa Família, o maior 
colégio eleitoral do Brasil

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: - TIAGO PARREIRA DE MELO, solteiro, advogado, Filho de JOSÉ 
ROMUALDO DE MELO, e de SILVANA ALVES PARREIRA DE MELO, residente no (a) Rua Tales Novais Rufino, 85, Prata-MG, 
e MIRLENY VILELA LIMA, solteira, esteticista, Filha de DJAIR DONIZETI OLIVEIRA LIMA e de DIVINA MENDES VILELA LIMA, 
residente no (a) Rua Santa Catarina, 683, Prata-MG. - ISMAEL DA SILVA MIRANDA, solteiro, serviços gerais, Filho de JOSÉ MIRANDA 
DE FARIA, e de LUCIA NASCIMENTO DA SILVA, residente no (a) Rua Jeronimo Felizardo, 48, Prata-MG, e FRANCIENE FREITAS 
VALERIANO, solteira, auxiliar de produção, Filha de FRANCISCO DE ALMEIDA VALERIANO e de MIRIAN FREITAS SILVA, residente 
no (a) Av. Brasil, 690, Prata-MG. - RENATO FRANCO NOVAIS, solteiro, empresário, Filho de CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA LIMA 
NOVAIS, e de CASSIA FRANCO NOVAIS, residente no (a) Quinze Novembro, 413, Prata-MG, e DANIELA VIEIRA OTONI, solteira, 
Fisioterapeuta, Filha de NAILOR OTONI NETO e de RITA APARECIDA VIEIRA OTONI, residente no (a) Rua Paraná, 305, Prata-
MG. - RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, solteiro, Engenheiro Florestal, Filho de LAZARO PEREIRA DE OLIVEIRA, e de MARIA 
BRAGA DE OLIVEIRA, residente no (a) Rua Jose Augusto, 93, Prata-MG, e CYNTHIA JUNQUEIRA MACEDO, divorciada, professora, 
Filha de JARBAS ARANTES DE MACEDO e de WANIA JUNQUEIRA MACEDO, residente no (a) Rua Arthur Bernardes, 371, Prata-
MG. - JOÃO CARLOS SANTANA VINHAIS, solteiro, produtor rural, Filho de RIOLANDO MOURA VINHAIS, e de MARIA DE FÁTIMA 
SANTANA VINHAIS, residente no (a) Rua Lindolfo Fagundes, 138, Prata-MG, e GERUSA ALVES FERREIRA, divorciada, técnica de 
enfermagem, Filha de REGINARIO DA PAIXÃO VINHAIS FERREIRA e de DIVINA DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA, residente no 
(a) Rua Lindolfo Fagundes, 138, Prata-MG. - CLAUDIO SOARES DA SILVA, solteiro, eletricista de autos, Filho de JOSÉ SOARES DA 
SILVA, e de CREUSA AMARAL SOARES, residente no (a) Rua João Bento Andrade, 80, Cruzeiro do Sul, Prata-MG, e KAREN REGINA 
VIEIRA FARIA, divorciada, fonoaudióloga, Filha de LUIZ ANTONIO MENDES FARIA e de ANA REGINA VIEIRA FARIA , residente no 
(a) Rua João Bento Andrade, 80, Cruzeiro do Sul, Prata-MG. - LUIZ EDUARDO BRANT DE CARVALHO NETO solteiro, engenheiro 
agrônomo, residente e domiciliado na Rua Alaor Coelho Silva, 320, Parque das Acácias, Prata-MG, filho de LUIZ EDUARDO BRANT 
DE CARVALLHO FILHO e de ROSSANA PENA SOARES BRANT DE CARVALHO e THAIS JUNQUEIRA DE OLIVEIRA solteira, 
nutricionista, residente e domiciliada na Rua Johen Carneiro, 821, Lídice, Uberlândia-MG, filha de JOSÉ LUIZ GONZAGA AZEVEDO 
DE OLIVEIRA e de MARIA APARECIDA REZENDE JUNQUEIRA. - WENDERSON MACEDO FREITAS, divorciado, gerente, Filho 
de WALDEMAR DIVINO DE FREITAS, e de MARIA JOSÉ MACEDO DE SOUZA FREITAS, residente no (a) Rua Santa Catarina, 
176, Oliveira, Prata-MG, e SULAMITA MOREIRA NUNES, divorciada, professora, Filha de OSWALDO MOREIRA LICIO e de NADIR 
NUNES MOREIRA, residente no (a) Rua Fernando de Noronha, Oliveira, 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, 18 de junho 2014. Ricardo Amaral França/Escrivão - Cartório do 
Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG - Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

Custo de produção sobe 
fortemente no primeiro semestre 
 Os custos de produção 
da pecuária de corte subiram 
“fortemente no primeiro semestre 
deste ano, superando a alta 
no preço da arroba”, destaca 
o Informativo CEPEA/CNA. Os 
números mostram que, nos onze 
principais estados produtores, o 
preço médio do Custo Operacional 
Total (COT) subiu 10,72% e o Custo 
Operacional Efetivo (COE) outros 
12,87%, nos primeiros seis meses 
de 2014. No mesmo período, o 
preço do boi gordo valorizou 8,56%, 

maior percentual de alta desde 
2010, conforme a média mensal  do 
Indicador ESALQ/BM&FBovespa. 
Naquele ano, o levantamento havia 
apresentado aumento no preço do 
boi gordo de 12,77%, para o COT, e 
de 14,75% em relação ao COE. Os 
gastos com reposição de animais 
e suplementação mineral foram 
os principais responsáveis pela 
elevação dos custos enfrentados 
pelos produtores no segundo 
trimestre deste ano. (Fonte: Cepea/
CNA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO A TODOS 
OS ASSOCIADOS - BAIRRO BELA VISTA

Convocação- Assembleia Geral da Associação de Difusão 
Comunitária do Bairro Bela Vista.
Assunto - Processo de organização interno de difusão 
comunitária do Bairro Bela Vista.
Local - Sede end. AV Major Carvalho n°441 bairro Bela Vista 
PRATA-MG.
Data: 24/08/2014 Hora: 17h00min

Presidente Donizett Alves Teodoro 
desde já agradece a todos.

COMUNICADO
 FRIGOPRATA LTDA-ME. CNPJ:20.281.641/0001-
79, por determinação do conselho Estadual de Política 
Ambiental COPAM, torna público que solicitou através 
do Processo n° 14765/2014, o pedido da Licença de 
Operação para atividades de Abate de animais de médio 
e grande porte (suínos, ovinos, caprinos e bovinos e 
etc.)situado no endereço: Rua Sacramento n° 800, 
CEP:38.140-000-PRATA-MG.

2006 e 2010 foi objeto da análise 
de pesquisadores do Instituto de 
Ciência Política da Universidade 
de Brasília (UnB). Conclusão: havia 
uma forte correlação entre o voto 
no PT e a participação no programa 
do governo. Independentemente 
da postura dos adversários de 
Dilma Rousseff, a maior parte dos 
eleitores que recebem o Bolsa 
Família não arrisca apoiar aquilo 
que veem como uma aposta 
duvidosa. Para o jogo democrático, 
o efeito é desastroso. Se o único 
critério na escolha do candidato 
é o Bolsa Família, o eleitor vota 
sem levar em conta outros temas 
essenciais, como as políticas para 
saúde, segurança e o combate 

à corrupção. “É como se nós 
tivéssemos voltando para o século 
XIX, com os currais eleitorais 
fechados”, diz o professor José 
Matias-Pereira. Como o número 
de beneficiários do Bolsa Família 
cresce continuamente, é cada vez 
maior o contingente de eleitores que 
escolhe seu candidato presidencial 
apenas com base no receio de 
perder o pagamento mensal. “O 
coronel local está sendo substituído 
pelo coronel federal. Mas o padrão é 
o mesmo: o modelo patrimonialista 
onde indivíduo usa os bens do 
estado para se beneficiar politica 
ou em benefício próprio”, afirma o 
professor da UnB. (Fonte: Site da 
Revista Veja)
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Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 Foi desastrosa para sua 
desgastada imagem reeleitoral, 
com 34% de rejeição, a entrevista 
dada por Dilma Rousseff à Rede 
Globo – não na bancada do Jornal 
Nacional, mas na biblioteca do 
Palácio da Alvorada. Tensa, irritada 
e atropelando os apresentadores 
William Bonner e Patrícia Poeta 
– que a pressionaram -, Dilma 
repetiu a velha tática de falar 
apenas o que lhe convinha e 
fugiu de responder às perguntas 
sobre “condescendência com 
corrupção” por parte do PT. Dilma 
ficou na saia justa e respondeu 
com a peculiar arrogância, 
quando Bonner lhe provocou 
sobre a postura do PT de tratar os 
condenados no Mensalão como 
vítimas: “Vou te falar uma coisa: 
sou presidente da República. Não 
faço nenhum observação sobre 
julgamentos realizados pelo STF. 
Por um motivo muito simples: a 
Constituição Federal exige que 
o presidente da República e os 
demais chefes de Poder respeitem 
e considerem a autonomia dos 
outros órgãos. Não julgo ações do 
Supremo. Tenho minhas opiniões 
pessoais. Durante o processo 
inteiro, não manifestei nenhuma 
opinião sobre o julgamento. Não 
vou tomar nenhuma posição 
que me coloque em confronto, 
conflito com a Suprema Corte. 
Isso não é uma questão objetiva”. 
A personalidade perturbada, por 
confundir o papel de candidata 
com a de “Presidenta” – por causa 
da maldita reeleição -, Dilma 
ainda abusou da arte de mentir – 
repetindo uma lorota proclamada 
por seu Presidentro Luiz Inácio 
Lula da Silva. Dilma insistiu na 
inverdade de que seu governo foi 
o que mais combateu a corrupção. 
Também repetiu a cascata de que 
foi o governo Lula quem criou 
a CGU (Controladoria Geral da 
União) – realmente criada por 
Fernando Henrique Cardoso, em 
2001: “Fomos aquele governo que 
mais estruturou os mecanismos 
de combate à corrupção, aos 
malfeitos. Além disso, tivemos 
uma relação muito respeitosa 
com o Ministério Público. Porque 
também escolhemos com absoluta 
isenção os procuradores. Fomos 
nós que criamos a Controladoria 
Geral da União. Criamos um 
Portal da Transparência”. Já que 
a abordagem do tema corrupção 
indicava que Dilma poderia sair do 
sério a qualquer momento, Patrícia 
Poeta partiu para a questão da 
saúde. Dilma apenas repetiu a 
mentirada de sempre: “Não acho 
(que a situação da saúde é) 
minimamente razoável. Porque 
o Brasil precisa de uma reforma 
federativa (...) Mas resolvemos 

o problema dos 50 milhões de 
brasileiros que passaram a ter 
atendimento e dos 14 mil médicos. 
Temos de melhorar a Saúde, não 
tenho dúvida. Ainda temos muitos 
problemas e desafios a enfrentar 
na Saúde. Enfrentamos um dos 
mais graves que há na Saúde. 
Porque na Saúde se precisa ter 
médicos. A população sempre 
reclamou da falta de médicos. 
Tivemos uma atitude muito 
corajosa (...) Chamamos médicos 
cubanos, e conseguimos chegar a 
14462 médicos. E 50 milhões de 
brasileiros não tinham tratamento 
médico”. Na hora que foi obrigada 
a falar de seu outro calcanhar 
de Aquiles, os problemas na 
economia, Dilma voltou a fazer o 
velho espelho comparativo com 
a distante gestão FHC (1994-
2002):  “Primeiro, enfrentamos 
a crise, pela primeira vez no 
Brasil, não desempregando, 
não arrochando os salários, 
não aumentando tributos. 
Pelo contrário, desoneramos, 
reduzimos a incidência de tributos 
sobre a cesta básica. Enfrentamos 
a crise também sem demitir. E 
qual era o padrão anterior?”. 
Como os entrevistadores 
citaram estatísticas negativas 
de desempenho econômico, 
Dilma partiu para o ilusionismo: 
“Não sei dá onde são os seus 
dados. Mas temos uma melhoria 
prevista no segundo semestre. 
Tem uma coisa em economia que 
são os índices antecedentes e 
os índices que evidenciam como 
está a situação atual. Todos esses 
índices indicam uma recuperação 
no segundo semestre vis-à-vis o 
primeiro semestre. Se não olhar 
para o retrovisor e o que está 
acontecendo hoje, ela está e zero 
por cento. Estamos superando a 
dificuldade de superar uma crise 
sem demitir, sem reduzir a renda”. 
A pregação final de Dilma, após 
15 minutinhos de pancadaria 
editorial, se baseou na marketeira 
repetição sobre seu papel como 
“Presidenta” do “Presidentro”: “Fui 
eleita para dar continuidade ao 
governo Lula. Ao mesmo tempo, 
preparamos o Brasil para um novo 
ciclo de crescimento: moderno, 
mais produtivo, mais competitivo. 
Criamos as condições para o 
Brasil dar um salto. Queremos 
continuar a ser um país de 
classe média, cada vez maior a 
participação da classe média, 
mais oportunidade para todos. 
Eu acredito no Brasil. Mais do 
que nunca, todos nós precisamos 
acreditar no Brasil e diminuir o 
pessimismo. E peço votos dos 
telespectadores”. Se depender de 
tal entrevista, Dilma vai ampliar 
seu desgaste de imagem. Na 

Dilma mente sobre combate 
à corrupção, foge do tema 

mensalão e sai contrariada de 
entrevista ao Jornal Nacional Suspeito de tráfico internacional de 

drogas é detido na BR-153, em Prata

 Um jovem de 21 anos, 
suspeito de tráfico de drogas, 
foi detido no fim da tarde desta 
quarta-feira (13), em Prata. A 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
afirmou que o suspeito negou 
parar em abordagem de rotina e 
tentou fugir, sendo perseguido até 
o km 98 da rodovia BR-153. No 
veículo, foram encontrados 200 kg 

de substância similar à maconha, 
localizada no porta-malas e no 
banco traseiro. O jovem afirmou 
que obteve a droga no Paraguai 
e levaria para Uberlândia. Ainda 
segundo a PRF, o suspeito, a 
substância e o veículo foram 
encaminhados para a Polícia 
Federal de Uberlândia. (Fonte: 
Portal G1)

internet, os petistas adoraram o 
desempenho da candidata. Os 
que não gostam dela meteram 
o pau. A conclusão é que Dilma 
não tem preparo para suportar 
pressão. Muito menos para 

segurar a barra de uma Nação. 
Mas, para uma “Presidenta” da 
República Sindicalista do Brasil 
ele parece maravilhosa... (Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 19 de Agosto de 2014).

Lei torna sigilosa a investigação 
de acidentes aéreos no país

 Lei sancionada ontem 
pela presidente Dilma (PT) torna 
sigilosa a investigação feita pela 
Aeronáutica de acidentes aéreos 
no Brasil. A partir de agora, por 
exemplo, a polícia e o Ministério 
Público, ao apurar um acidente 
aéreo, só terão acesso à caixa-preta 
de um avião - com as conversas 
da tripulação na cabine - mediante 
decisão judicial. Ainda assim, a lei 
estabelece duas condições para 
liberar os dados: que o Cenipa, 
órgão da Aeronáutica responsável 
pela apuração de acidentes 
aéreos, seja consultado antes; 
e que essas informações sejam 
protegidas por segredo de Justiça, 
de modo a evitar a divulgação.  
Elaborada pelo próprio Cenipa, 
o projeto de lei, de 2007, havia 
sido aprovado neste ano pelo 
Congresso. A intenção é blindar 
detalhes da investigação para que 
não sejam usados por polícia ou 
Ministério Público em inquéritos ou 
ações criminais contra suspeitos 
de causar determinado acidente 
aéreo. Isso porque o interesse 
da investigação de um acidente 
aéreo conduzida pelo Cenipa é 
achar falhas que previnam novos 
desastres, e não procurar culpados, 
diz o órgão. Pela lei, o depoimento 
de alguém que tenha participado 
de um acidente não poderá ser 
usado no tribunal. Sem esse sigilo, 
entende o Cenipa, o colaborador 

pode se sentir ameaçado e não 
ajudar. Aconteceu, por exemplo, 
na colisão entre o jato Legacy 
e o Boeing da Gol, em 2006, 
no qual 154 pessoas morreram. 
Na ocasião, controladores se 
recusaram a auxiliar a investigação 
por medo de punição. O texto 
também proíbe que análises e 
conclusões do Cenipa sobre um 
acidente sejam utilizados como 
prova em inquéritos ou processos. 
Mas o órgão pode, a pedido da 
autoridade policial, ceder um 
técnico para ajudar. 

NÃO PUNIR 
A determinação de prevenir, em 
vez de punir, está em convenção 
da Organização Internacional de 
Aviação Civil, assinada pelo Brasil. 
"O que nos queremos é que a 
investigação, feita com objetivo 
de prevenção de acidentes, 
não seja utilizada para outros 
propósitos", diz o coronel aviador 
Fernando Camargo, do Cenipa. 
Mário Sarrubbo, procurador do 
Ministério Público Estadual, afirma 
que a lei dificulta a investigação da 
responsabilidade criminal. "Quando 
se afasta a sociedade, perde-se 
um pouco de transparência", diz 
ele, que acompanhou apuração 
de acidentes na década de 1990. 
Já o procurador federal Anderson 
Vagner disse que a lei é positiva por 
estar alinhada às recomendações 
internacionais a respeito.


