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Dr. Anuar recebe ofício do MP 
para implantação do ponto eletrônico

 O prefeito Dr. Anuar Arantes 
Amui, recebeu do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, através 
da Promotoria Única da Comarca de 
Prata-MG, representada pelo ilustre 
Promotor de Justiça, Dr. Philipe 
Augusto de Moura Abreu, ofício 
nº 332/2014, datado 14 de agosto 

de 2014, que fez recomendação 
expressa ao Prefeito Dr. Anuar, para 
providências de implantar o relógio 
do ponto eletrônico (biométrico), por 
coleta de digitais com controle de 
registro de horários dos Servidores 
Públicos Municipais. No prazo de 
10 dias para o cumprimento da 

Inaugurada ampliação da 
UBSF Colina Park Boulevard

 Inaugurada a Ampliação 
e Reforma da Unidade Básica de 
Saúde Familiar do Bairro Colina Park 
Boulevard, que aconteceu dia 22 de 
agosto de 2014, a Unidade de Saúde 
leva o nome do saudoso Fabrício 
Aparecido Silva Souto. Na Solenidade 
de Inauguração o Prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui e a Primeira-Dama 
Letícia Gardim Amui, receberam todos 
os convidados com muita simpatia 
e com sorriso acolhedor, estava 
presente Patrícia Franco Cunha, 
viúva do saudoso vice- prefeito, José 
Carlos Chaves Cunha, acompanhada 
dos filhos e noras. Os secretários 
municipais marcaram presença dentre 
os quais destacamos o Secretário de 
Saúde, José Antônio dos Santos, a 
Supervisora de Gestão em Saúde, 
Noilma Passos, a enfermeira 
coordenadora da unidade da UBSF 

do bairro Colina Park Boulevard, 
Denismeire Dutra de Souza e o 
Coordenador dos PSF’S do Município 
de Prata, Claudimar Vilela. O evento 
foi marcado pelo discurso do prefeito 
Dr. Anuar, que com muita propriedade 
e conhecimento de causa, ressaltou 
a importância da Saúde Pública no 
Município de Prata, que tem oferecido 
e prestado serviços de qualidade aos 
pacientes que buscam tratamento 
na Saúde Pública Municipal. Os 
Vereadores fizeram o uso da palavra 
explanando sobre a Saúde Pública 
do Município de Prata, enalteceram 
e elogiaram a atenção do Governo 
do Prefeito Dr. Anuar, na saúde e em 
todos os setores da Administração 
Pública do Prata e acrescentaram que 
o Prefeito Dr. Anuar, muito vem fazendo 
para dar uma prestação de serviço 
com qualidade à população pratense. 
Confira discursos do Prefeito Dr. Anuar, 
dos Vereadores, Danilo Mendonça, 
João Batista e Romecarlos Costa, que 
foi ao ar no programa Bom Dia Prefeito 
número 11, dia 26 de agosto, conforme 
link https://www.facebook.com/video.
php?v=703929476352564
 Muitos convidados estavam 
presentes, vários representantes de 
entidades de classe e Servidores 
Municipais.

recomendação conforme pode ser 
comprovado na quarta folha, item 
d, do ofício:  d) informe, em um 
prazo improrrogável de 10 dias, as 
providências específicas adotadas 
quanto ao atendimento às medidas 
recomendadas, sob pena de 
apuração de responsabilidade de 

acordo com a Lei 8.429/1992. O 
Prefeito Dr. Anuar, manifesta a todos 
os Servidores Públicos Municipais 
que prima pelo cumprimento das 
ordens e recomendações judiciais 
como o caso em tela. Conforme 
pode ser comprovado no ofício 
recebido:

Festa Feliz Idade
 O prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui e a secretária de 
Ação Social, Trabalho e Promoção 
Humana, Letícia Gardim Monteiro 
Amui, convidam todas as pessoas 
com mais de 55 anos de idade para 
a Festa Feliz Idade, a se realizar 

dia 14 de setembro, das 11:00 às 
17:00 horas, no Salão de Eventos 
Monsenhor Célio Pereira Lima. 
Retire o seu convite gratuitamente, 
na Secretaria de Ação Social, 
Trabalho e Promoção Humana, nos 
Centros de Múltiplo Uso e CRAS. 



2 Sexta-feira, 29 de Agosto de 2014

CURTINHAS E RAPIDINHAS
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.
BAILE DA MELHOR IDADE - A 
Prefeitura 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 29 de agosto, ás 19:00 
horas, no CRAS, localizado na Rua 
João de Almeida Macedo, 469, Centro.
Entrada franca. Vamos participar!
MONSENHOR VALMR APARECIDO 
RIBEIRO COMEMORA 25 ANOS DE 
VIDA SACERDOTAL – A Paroquia 
Nossa Senhora do Carmo tem a honra 
de convidar a todos paroquianos 
para participarem da Celebração 
Eucarística em Ação de Graças pelos 
25 anos de vida sacerdotal, ou seja, 
Jubileu de Prata.  É um momento 
de muita alegria para monsenhor 
Valmir a quem devemos tantas coisas 
que outrora ele fizera em nossa 
Paróquia de Nossa Senhora do 
Carmo em Prata, durante os anos de 
1989/1996.  Vamos participar nesta 
sexta-feira dia 29/08/14 as 19h00min 
horas. Monsenhor Valmir marcou 
uma época em Prata, incentivou 
vários movimentos, como Concílio, 
Pastorais, Lar São Vicente de Paulo, e 
proporcionou muita alegria para todo 
o povo por ser sua primeira paróquia 
a "pupila de seus olhos", lembrando 
que Padre é o encontro do humano 
com Espírito da Graça. Parabéns 
monsenhor Valmir!!! (Miguel Soares)
AGRADECIMENTO CARGILL 
AGRÍCOLA S/A – PRATA - É para nós 
uma grande honra ter tido a Empresa 
Cargill, representada pelo Sr. Ronaldo 
Pereira de Oliveira – Coordenador 
Florestal da Cargill, como parceiro 
na Feira Socioambiental da Faber-
Castell – 2014, ficamos muito felizes 
de vocês terem confiado em nós da 
“Escola Municipal Dr. Severiano Vilela 
Junqueira” para apresentar o serviço 
prestado e executado desta grande 
empresa na Feira Socioambiental. 
A proposta da empresa Cargill 
sempre é de realizar um trabalho 
de excelência: está no Prata desde 
2004 com perspectiva permanência. 
Tendo como preocupação ambiental 
a sustentabilidade. Cumprindo as 

legislações, éticas e qualidade de 
vida. Respeitando e conservando 
as áreas de reservas, conservação 
do solo, controle de erosão e 
dentre outros.  Tendo como fonte a 
produção de eucalipto. Portanto, a 
Cargill produz alimentos seguros e 
saudáveis, promove as melhores e 
mais responsáveis práticas agrícolas, 
e reduz o impacto ambiental, incluindo 
a proteção da terra e a conservação 
de recursos escassos. Por isso, 
agradecemos à parceria e desejamos 
que esse laço nunca seja cortado. 
(Marilza Viana)
GERENTE DO ITAÚ MIGUEL 
ALCANJO SOARES RECEBE 
DISTINTIVO POR TEMPO DE 
SERVIÇO – O bancário Miguel 
Alcanjo Soares, recebeu das mãos 
do gerente Administrativo Daniel de 
Oliveira Souza, distintivo do tempo de 
serviço, acompanhado de dedicatória 
com os dizeres: “Este é um momento 
muito especial para o grupo Itaú 
Unibanco, pois comemoramos seu 
aniversário por tempo de serviço. 
Suas conquistas profissionais são 
exemplo e motivo de orgulho para 
todos nós. Temos orgulho em ter 
você aqui”.  Segundo Miguel, iniciou a 
carreira bancária em 1968 no Banco 
Comércio e Indústria de Minas Gerais, 
S/A, e por força das funções ao longo 
dos anos, hoje é Itaú, na função de 
Gerente de Agências Coordenadas e 
liberado for forço de decidiu coletivo 
para o Sindicato dos Bancários de 
Uberlândia e Cooperbant (Cooperativa 
dos Bancários do Triângulo). Só tenho 
agradecer a Deus, pelo sucesso na 
carreira bancária, finalizou Miguel. 
O QUE É BRINCAR PARA AS 
CRIANÇAS - Será que a criança está 
brincando apenas quando pega um 
carrinho ou quando inventa histórias 
com uma boneca? Essas são, sim, 
formas de brincar, mas existem outras 
bem mais simples e que passam por 
nós quase despercebidas no dia-
a-dia. Ao mudar objetos de lugar, 
esfregar a mão na mesa, brincar com 
bichos ou jogar uma caneta para o 
ar, a criança, além de brincar, está 
conhecendo o mundo ao seu redor 
por meio de seus sentidos. Muitas 
vezes, comportamentos como esses 
são repreendidas e condenadas por 
serem consideradas “traquinagens”. 
Entretanto esses momentos 
contribuem para a formação da 
criança tanto ou mais que brincadeiras 
com brinquedos industrializados. O 
importante é que pais e educadores 
deem em liberdade às crianças para 
que elas possam se expressar e 
vivenciar novas experiências. Por 
outro lado, a criança também deve 
perceber que limites existem e são 
necessários.  Apesar do brincar ser 
um comportamento espontâneo da 
criança, o adulto deve criar situações 
que estimulem a brincadeira. Artigo 31 
da Convenção dos Direitos da Criança 
da ONU: "Toda criança tem o direito 
ao descanso e ao lazer, e a participar 
de atividades de jogo e recreação, 
apropriadas à sua idade, e a participar 
livremente da vida cultural e das 
artes''. (Conselho Tutelar)
PASSEIO CICLÍSTICO EM PROL 
DO HOSPITAL DE BARRETOS – A 
Policia Militar deu apoio durante o 
passeio ciclístico em prol do Hospital 
do Câncer de Barretos-SP. O evento 
ocorreu dia 23/08/14e seguiu trajeto 
pelas principais avenidas do Prata. 
Parabenizamos aos ciclistas pela 
criatividade de uma justa causa em 
favor de milhares de pessoas que 
dependem daquele Hospital, que não 
tem fins lucrativos.
REDE DE VIZINHOS PROTEGIDOS 
– A Polícia Militar deu início a 
implantação do projeto “Rede de 
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C l a s s i f i c a d o s
VENDO MOTO HONDA FAN KS 125 – Vermelha, painel digital, 0 km, 
2014 já emplacada. Tratar: (34)9114-9086.
VENDO 1 TANQUE BOSIO - 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA 
MODELO 6.600, - 1 ROÇADEIRA AVARÉ N°2. - Tratar (34) 9974-7205.
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)

Vizinhos Protegidos”, na zona rural. 
A primeira célula está sendo criada 
no Assentamento Nova Cachoeirinha. 
Já foram realizadas três reuniões 
com os moradores. Os moradores se 
mostraram otimistas e entusiasmados 
com o projeto que é coordenado 
pelo Tenente Francisco. A intensão é 
que o projeto possa gradativamente 
estender toda zona rural do município. 
Segundo o Tenente Francisco, o 
objetivo é criar uma rede que proteção 
entre os moradores, os quais passarão 
a se ajudar mutuamente na segurança 
da comunidade com apoio da Polícia 
Militar, que coordena o projeto. Serão 
afixadas placas em cada propriedade 
participante informando que faz parte 

da rede. O projeto não tem custo e 
proporciona a coesão social, segundo 
Tenente Francisco.
POLICIA MILITAR DE PRATA 
REFORÇA POLICIAMENTO NA 
ZONA RURAL – A Policia Militar 
vem dando atenção especial 
aos moradores da zona rural, 
intensificando o patrulhamento e 
visitas às propriedades. A Patrulha 
Rural se faz presente em diversas 
comunidades rurais a fim de 
proporcionar sensação de segurança. 
A expectativa do comando da 257ª Cia 
PM é que esse trabalho seja contínuo, 
mesmo com as dificuldades devido ao 
número reduzido de policias. (Tenente 
Maurício) 
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Com presidentes reféns, 
Brasil é “ingerenciável”, 

diz Abílio Diniz
 Um dos empresários que 
mais se aproximou dos governos do 
PT nos últimos anos, Abilio Diniz é 
duro quando o assunto é eficiência 
no setor público. Ele afirma que o 
Brasil é "ingerenciável", porque o 
funcionamento dos governos está 
subordinado às conveniências 
políticas. "Eu sou um bom gestor e 
não consigo administrar mais de 12 
pessoas abaixo de mim. Temos 39 
ministérios porque os presidentes 
ficam reféns dos compromissos de 
campanha e dos acordos feitos no 
Congresso para governar", disse o 
empresário ao jornal Folha de São 
Paulo. Para Abilio, o presidente 
que venha a ser eleito não terá 
como adiar duas reformas: a 

política, para reduzir o número 
de partidos e mudar o sistema 
de financiamento de campanhas, 
e a tributária. O empresário diz 
que o brasileiro paga imposto 
demais, que a Receita "trata os 
contribuintes como delinquentes" 
e que foi "esse sistema tributário 
complexo e absurdo que sucateou 
a indústria".  Líder da família que 
construiu o grupo Pão Açúcar, e 
hoje no comando da BRF (dona 
das marcas Sadia e Perdigão), 
Abilio afirma que o mau humor do 
empresariado com a presidente 
Dilma Rousseff é consequência 
da falta de transparência e da má 
comunicação de seu governo. 
(Fonte: Site UOL) 

Com entrada de Marina, Dilma fica 
mais longe do apoio evangélico

 A entrada de Marina 
Silva (PSB) como candidata à 
Presidência da República está 
redesenhando o cenário eleitoral 
entre os evangélicos, grupo que 
representa 20% do eleitorado. 
Devota da Assembleia de Deus, 
Marina passou a atrair o apoio 
de líderes evangélicos antes 
alinhados com o Pastor Everaldo 
(PSC), quarto colocado nas 
pesquisas. No novo contexto, 
quem mais tende a perder apoio 
das lideranças evangélicas é 
a presidente Dilma Rousseff. 
Com templos em cerca de 500 
municípios brasileiros, a Igreja 
Fonte da Vida é comandada pelo 
Apóstolo César Augusto, que 
integrou um grupo de apoio a 
Dilma em 2010. "O quadro mudou 
muito. As nossas expectativas 
não foram supridas. Houve um 
desgaste com relação ao governo 
do PT", afirmou o apóstolo, que 
dava como praticamente certo o 
apoio ao Pastor Everaldo até a 
morte do ex-governador Eduardo 
Campos, então candidato à 
Presidência pelo PSB, em um 
acidente aéreo no dia 13. "Eu 
represento dois milhões de 
pessoas e, dos líderes que tenho 
contato, a tendência é que talvez 
80% migrem para a Marina", 
avaliou. No coro contra Dilma, 
destaca-se Silas Malafaia, líder 
da Assembleia de Deus Vitória 
em Cristo. Ex-aliado de Lula, ele 
se diz perseguido pelo governo 
petista desde que pediu a prisão 
dos condenados no processo do 
mensalão em um evento religioso, 
há dois anos, em Brasília. O 
pastor, que apoiou José Serra em 
2010, também afirma ter outros 
motivos para fazer propaganda 
contra Dilma. "O PT pensa 
que nós somos otários e não 
estamos monitorando o que eles 
estão fazendo. Tudo que é lixo 
moral, o PT apoia", criticou, ao 
dizer que boa parte da legenda 
é a favor do casamento entre 
pessoas do mesmo sexo. Em 
guerra contra Dilma, Malafaia 
vai fazer campanha para Pastor 
Everaldo, mas diz que recebeu 
bem a entrada da ex-ministra do 
Meio Ambiente na disputa. "Se a 
Marina for para o segundo turno 
contra Dilma, eu vou de cabeça 
com Marina", afirmou. Em 2010, 
Dilma conseguiu o apoio de 
grande parte dos líderes religiosos 
após fechar um acordo em que 
se comprometia a não trabalhar 
pessoalmente no avanço de 
temas como aborto e casamento 
gay, que ficariam a cargo do 
Congresso. Neste ano, ainda não 
houve uma definição oficial no 
programa da candidata a respeito 

de temas desse tipo. Mas, nem 
mesmo a presença da presidente 
em eventos e templos religiosos 
tem dado retorno. No início do 
mês, ela esteve em uma igreja em 
São Paulo da Assembleia de Deus, 
maior congregação evangélica 
do país, com mais de 12 milhões 
de fiéis. Entretanto, o presidente 
da Convenção Nacional das 
Assembleias de Deus no Brasil, 
Bispo Manoel Ferreira, que 
recepcionou Dilma no encontro 
e participou de sua coordenação 
de campanha em 2010, está com 
Pastor Everaldo e será uma das 
atrações da propaganda eleitoral 
do candidato. Uma semana antes, 
Dilma participara da inauguração 
do Templo de Salomão em São 
Paulo, ao lado do chefe da Igreja 
Universal do Reino de Deus, 
Edir Macedo, que foi um de seus 
aliados nas últimas eleições. A 
igreja informou que vai se abster 
de apoiar qualquer partido e seus 
respectivos candidatos. Entre 
os líderes ouvidos, o único que 
ainda não tem posição definida 
é Robson Rodovalho. O bispo 
comanda a Sara Nossa Terra, 
que tem mais de 1.000 igrejas 
espalhadas em todos os estados 
do país. Em 2010, ele apoiou 
Dilma Rousseff, mas agora diz 
estar desapontado com o partido 
da presidente. "O PT perdeu muita 
credibilidade com os parceiros, 
não só os religiosos. Uma pessoa 
(Dilma) faz um acordo, e os 
outros (membros do partido) não 
assinam embaixo", criticou. Sobre 
a presença de Marina na disputa, 
Rodovalho disse que será bom 
para os evangélicos se houver 
"um bom diálogo com ela". Com 
forte atuação na região Norte, 
o apóstolo Renê Terra Nova, 
do Ministério Internacional da 
Restauração, vai manter a linha 
adotada nas últimas eleições, 
quando apoiou Marina Silva. Por 
sua vez, o chefe da Igreja do 
Evangelho Quadrangular, Mário 
de Oliveira, que apoiou Dilma em 
2010, agora faz campanha com 
Pastor Everaldo e diz que vai 
"indicar o voto aos fiéis". (Fonte: 
Site Revista Veja)

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.

“Candidatura da presidenciável do PSB passa 
a atrair lideranças do grupo que representa 
20% do eleitorado. Presidente-candidata é 

quem mais tende a perder”

“O governador Agnelo Queiroz, do Distrito Federal, 
candidato à reeleição, deu uma voltinha de moto 

que pode lhe custar o cargo: a Harley-Davidson que 
ele pilotava não está registrada em sua declaração 

de bens ao TSE”
 Impulsionado pelo 
crescimento da produção e 
pela alta dos preços, o PIB da 
agropecuária cresceu 0,99% em 
maio, elevando para 3,49% a 
variação positiva no acumulado 
do ano. Os dados são da 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) e do 
Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea), 
da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (Esalq/USP). O 
crescimento da agropecuária tem 
superado o desempenho do PIB 
nacional. No primeiro trimestre, a 

soma de todos os bens e serviços 
produzidos pelo País cresceu 
0,2%, segundo os dados mais 
recentes do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
A análise dos números da CNA/
Cepea mostra que o desempenho 
segmentado da agropecuária 
também foi positivo: o PIB da 
agricultura cresceu 0,70% em 
maio e 2,93% no acumulado 
de 2014. Já o PIB da pecuária 
também cresceu: em maio a alta 
foi de 1,36%, o que elevou para 
4,23% o resultado acumulado em 
2014. (Fonte: CNA)

O motoqueiro fantasma
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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.

Papa Francisco está na mira dos jihadistas

 O papa Francisco está 
na mira do grupo fundamentalista 
Estado Islâmico (EI), reporta nesta 
segunda-feira o jornal Il Tempo, 
citando fontes do serviço secreto 
italiano. Segundo o jornal, o papa 
é apontado pelos jihadistas como 
“portador de falsas verdades” e 
pode ser vítima de um atentado. 
Até o momento, o Vaticano não 
se pronunciou sobre esta possível 
ameaça ao sumo pontífice. "O 
grupo fundamentalista Estado 
Islâmico, liderado por Abu Bakr 
Al-Baghdadi, tenta elevar o nível 
do confronto golpeando a Europa 
e a Itália", relata o jornal Il Tempo. 
O texto também afirma que fontes 
israelenses acreditam que o papa 
seja um potencial alvo dos jihadistas 
sunitas. “A Itália é um trampolim 
para os radicais islâmicos”, afirma 
Mario Mori, diretor do Serviço de 
Informações Civis, um órgão de 
inteligência do governo italiano. Mori 
crê que os jovens aliciados pelo EI 

formam a “base para a distribuição 
de jihadistas no Ocidente". Pelo 
menos 50 jovens italianos foram 
para a Síria e o Iraque se juntar 
aos jihadistas sunitas do EI. A Itália, 
assim como outros países europeus, 
consideram esses jovens como um 
enorme risco, pois, como eles têm 
passaporte legal de um membro 
da União Europeia, eles passam 
pelos controles alfandegários nos 
aeroportos com muita facilidade. 
Uma vez em território europeu, os 
jovens poderiam formar células 
terroristas e planejar atentados 
dentro de países ocidentais. Desde 
que Francisco assumiu o comando 
da Igreja Católica, em março de 
2013, o Vaticano tem ampliado as 
medidas para prevenir o terrorismo. 
A segurança da santa Sé recrutou 
vários especialistas em inteligência 
e trabalha em colaboração com os 
serviços secretos de vários países, 
relata o jornal. (Fonte: Site Revista 
Veja)

Dilma muda o tom e reconhece 
que a Petrobras não está 

imune à corrupção

 A presidente Dilma 
Rousseff mudou o tom diante 
das irregularidades na gestão da 
Petrobras no governo do PT. Neste 
domingo, em entrevista coletiva 
convocada por sua campanha 
à reeleição, a presidente-
candidata foi questionada sobre 
as consequências da delação 
premiada aceita por Paulo Roberto 
Costa, ex-diretor da estatal preso 
na operação Lava-Jato, da Polícia 
Federal. Dilma não comentou 
diretamente a delação, mas 
adotou um discurso diferente do 
que vinha repetindo nas últimas 

semanas: "Se pessoas cometeram 
erros, malfeitos, crimes, atos de 
corrupção, isso não significa que as 
instituições tenham feito isso. Não 
se pode confundir as pessoas com 
as instituições", disse ela, que até 
agora costumava apenas criticar 
o "uso eleitoral" das denúncias 
envolvendo a Petrobras. (Fonte: 
Site Revista Veja)

“Segundo o jornal italiano “Il Tiempo”, fontes 
de inteligência confirmaram que o sumo 

pontífice é um potencial alvo de atentado dos 
extremistas islâmicos” “Em entrevista no Palácio da Alvorada 

convocada por sua campanha, presidente 
afirmou que a empresa é maior do que 
funcionários que cometeram crimes”
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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.

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

INTERRUPÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA 
PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO  

 A CEMIG vai realizar 
obras de manutenção na rede 
elétrica nessa região.
 Instalação: 3 0 11 2 0 11 6 9 
- Endereço: RUA MARIA 
APARECIDA SILVA SANTOS 
- Número: 30 - Complemento: 
CS - Bairro: VILA DE FATIMA 
- Cidade: PRATA - Manobra: 
137608562 - Dia: Desligamento 
03/09/2014 13:30 hora(s) - 
Religamento 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 
16:30 hora(s) É importante você 
saber que: Este desligamento 

poderá ser cancelado sem aviso 
prévio. A energia poderá voltar 
antes do horário previsto. Para 
sua segurança: Você deverá 
desligar o seu dispositivo 
de proteção geral (chave/
disjuntor) caso queira realizar 
alguma manutenção em suas 
instalações elétricas internas, 
mesmo durante o período 
desta interrupção. A Cemig está 
trabalhando para seu conforto 
e segurança.  Para esclarecer 
dúvidas: Ligue 116.

No dia 19 de Agosto de 2014, 
a diretoria da Associação 
dos Moradores dos Bairros 
Progresso I e II e Vila Juliana, 
o presidente Claudionor Batista 
de Lima, o vice-presidente 
Aldo Alves Ferreira, primeira 
Tesoureira, Noécia Abreu Lemes 
e conselheiro fiscal João Jair 
da Silva, foram até o gabinete 
do prefeito. Dr. Anuar, solicitar 
as seguintes reivindicações 
para melhoria nos Bairros: – 
Conclusão da pavimentação 
das Ruas do Bairro Progresso. 
- Pavimentação de todas as 
Ruas do Bairro Vila Juliana, e 
o projeto de uma Rede Fluvial 
para escoamento da Água das 
chuvas. – Multirão de limpeza 
nos Bairros, e construção 

de quebra molas para mais 
segurança no transito. - 
Fiscalização do código de 
postura. - Funcionamento do 
Posto de Saúde no bairro. 
Esperamos que o prefeito 
pense com carinho em nossas 
reivindicações e desde já 
agradecemos ao Jornal de 
Negócios pelo apoio que tem 
dado na divulgação de nossos 
trabalhos.

 A pouca oferta está 
ditando o ritmo no mercado do 
boi gordo. Em São Paulo houve 
valorização na última quinta-feira 
(21.08) e a cotação fechou em 
R$ 125,00/@, à vista. Desde o 
início do mês a alta foi de 5,0%. 
Os frigoríficos paulistas encontram 
dificuldades para comprar animais 
terminados, o que gera diminuição 
das escalas de abate. Atualmente, 
as programações atendem, em 
média, quatro dias. O cenário de 
preços em alta é observado em 

onze regiões para o boi gordo e 
em treze para a vaca gorda. No 
Rio Grande do Sul, o cenário é o 
oposto. Houve melhora da oferta 
devido à saída dos animais das 
pastagens de inverno. A referência 
na região oeste do estado caiu e o 
boi gordo ficou cotado a R$ 4,20/
kg, à vista. No mercado atacadista 
de carne com osso, as vendas 
seguem em ritmo lento e o boi 
casado de animais castrados está 
cotado em R$ 7,75/kg. (Fonte: 
Scot Consultoria)

Pouca oferta e valorizações 
no mercado do boi gordo

 Os exportadores do 
agronegócio brasileiro contam, 
desde 2010, com uma turma 
de diplomatas para representar 
seus interesses nos principais 
mercados importadores: trata-se 
dos adidos agrícolas. O primeiro 
grupo, que partiu ainda durante o 
governo Lula, voltou ao Brasil em 
junho deste ano. Desde então, a 
segunda turma está pronta para 
assumir. O problema é que a 
presidente Dilma Rousseff, por 
razão desconhecida, não assinou 
o decreto autorizando a partida do 
grupo. E, segundo a Casa Civil, 
não há previsão de que autorize 
tão cedo. Isso significa que, no 
caso do aumento das exportações 
de carne brasileira para a Rússia, 
por exemplo, não há um diplomata 
do setor no posto de Moscou apto 
a conduzir as negociações. Os 
novos adidos foram escolhidos 
pelo Ministério da Agricultura 
para ocupar sete representações 
diplomáticas brasileiras no exterior: 
em Buenos Aires, Bruxelas, 
Genebra, Moscou, Pretória, 
Tóquio e Washington. Segundo a 
assessoria de imprensa da Casa 
Civil, o processo de nomeação 
ainda se encontra em tramitação 
e "não há previsão para a 
conclusão". A demora resultará na 
descontinuidade do trabalho dos 
primeiros adidos, segundo uma 
fonte do alto escalão da pasta. Um 
dos trabalhos mais importantes 
a ser executado por um adido no 
atual momento é a negociação 
com a Rússia sobre o aumento 
da exportação de carne brasileira. 
No início deste mês, Moscou 
impôs um embargo à importação 
de alimentos e produtos agrícolas 
da União Europeia e dos Estados 
Unidos, o que, segundo o 
ministro da Agricultura do país, 
Nicolai Fyodorov, poderia ser 
compensado, em partes, com 
um maior fornecimento de carne 
do Brasil. “Empresas como JBS 
e Marfrig estão de olho nesse 
mercado. E, num momento como 

este, não há um adido para 
facilitar a interlocução com o 
governo russo”, afirmou a fonte. 
Para o ex-ministro da Agricultura 
Roberto Rodrigues, o atraso pode 
prejudicar a costura de um acordo 
entre os dois países no âmbito do 
aumento das exportações. “Esta 
é uma oportunidade em que um 
adido deveria estar trabalhando 
24 horas por dia na Rússia. O 
adido tem um papel fundamental 
na costura e no entendimento 
das negociações que envolvem 
o agronegócio. Eles recebem 
as demandas de empresas, do 
governo do Brasil e do país em 
que estão”, disse Rodrigues, 
que também é coordenador 
do Centro de Agronegócio da 
Fundação Getúlio Vargas (GV 
Agro). De acordo com outra fonte 
do Ministério da Agricultura, o 
progresso nas negociações com 
os Estados Unidos para a venda 
de carne suína e de abertura de 
mercado para a carne bovina in 
natura são outros pontos que já 
poderiam estar sendo trabalhados. 
“Além disso, temos a questão do 
acordo comercial entre o Mercosul 
e União Europeia. A falta de um 
adido que esteja na linha de frente 
na Europa prejudica a velocidade 
com que as decisões são 
tomadas”, disse. A Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) realizou um encontro, em 
Brasília, para reunir os adidos 
agrícolas selecionados em 
2010 e 2014. Durante o evento, 
Tatiana Palermo, superintendente 
de Relações Internacionais 
da entidade, ressaltou que os 
adidos são responsáveis, dentre 
outras atribuições, pelo início 
das negociações de protocolos 
fitossanitários. “Sem eles, nós não 
podemos vender para o exterior, 
pois esses documentos são como 
‘passaportes’ de nossos produtos 
agropecuários, que atestam a 
qualidade do serviço sanitário 
brasileiro”, explicou. (Fonte: Site 
Revista Veja)

Dilma retarda envio de 
diplomatas ao exterior e 
atrapalha o agronegócio

“Adidos agrícolas, que trabalham em 
embaixadas na interlocução entre exportadores 
brasileiros e compradores estrangeiros, esperam 
há dois meses a assinatura da presidente para 
iniciar trabalhos em seus respectivos postos”
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União faz a força e juntos venceremos e foi o que aconteceu, 
muito trabalho, dedicação e participação de todos!!!

EXPOPRATA 2014

 O Sindicato Rural de Prata, através 
do PRONATEC - Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, 
realizou o Curso de Artesanato - Bordado 
a Mão, com a Instrutora Cássia Andrade e 
finalizou com o Curso de Empreendedorismo 
com a Instrutora Ana Carolina Knychala, no 
Presidio de Prata/MG. Parceria: Ministério 
da Justiça - Senar/MG e Sindicato Rural 
de Prata. Mobilizado por Cláudio de Freitas 
Nunes.


