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FESTA FELIZ IDADE 
EDIÇÃO 2014

 O prefeito municipal do 
Prata Dr. Anuar e a primeira dama 
Letícia Gardim Monteiro Amui, se-
cretária de Ação Social, Trabalho 
e Promoção Humana, recepcio-
naram com muita alegria todos os 
presentes na festa Feliz Idade, que 
aconteceu no dia 14 de setembro 
de 2014 no salão de eventos Mon-
senhor Célio Pereira Lima. Tendo 
como tema a “festa na roça”, a 
emoção tomou conta de todos, 
com animação da banda Mensa-

geiros do Forró, apresentação de 
dança dos grupos do CRAS, que 
dançaram a música “moreninha 
linda” e a catira e houve também 
sorteio de brindes. O Buffet foi de 
ótima qualidade, servindo almoço, 
lanches e sobremesas. O prefei-
to e a primeira dama sentiram-se 
honrados em poder proporcionar 
esta festa, como reconhecimento 
às pessoas que, na terceira idade, 
já tanto contribuíram com o Muni-
cípio do Prata.

Dr. Anuar inaugura novo PAM

 A Inauguração da am-
pliação e reforma do novo PAM 
- Pronto Atendimento Municipal 
"Dr. Talma de Campos Abreu" - 
aconteceu dia 12 de setembro 
às 18 h, na presença de uma 
multidão de pessoas. Compon-
do o palanque, juntamente com 
o prefeito Dr. Anuar e a primeira 
dama Leticia Gardim Monteiro 
Amui, estiveram a ex-primeira-
-dama e ex-secretária de saúde 
do Município do Prata, Débora 
Lopes Campos, viúva do saudo-
so Dr. Talma de Campos Abreu, 
que estava acompanhada do 
filho Eduardo Campos. Estive-
ram também presentes, Patrícia 
Franco cunha, viúva do saudoso 
vice-prefeito José Carlos Cha-
ves Cunha, acompanhada dos 
filhos Gustavo e Juarez Neto, o 
secretário de Saúde José Antô-
nio dos Santos, todos os secre-
tários municipais e vereadores. 
O novo PAM, inaugurado pelo 
prefeito Dr. Anuar, é referência 

em saúde pública para o Estado 
e União e não mais uma vergo-
nha e descaso na saúde pública, 
como ocorreram na gestão ante-
rior, inclusive com notificações 
dos órgãos de Vigilância Sanitá-
ria. 12 de setembro de 2014 en-
tra para a história do Município 
do Prata. Foi entregue à popula-
ção pratense a maior obra social 
de todos os tempos. Um sonho 
esperado há anos pelos praten-
ses que aguardavam e clama-
vam por um serviço de saúde 
com qualidade e aquisição de 
novos equipamentos médicos 
com tecnologia de ponta. Muito 
emocionado, o prefeito Dr. Anu-
ar ressaltou a importância dos 
investimentos realizados com 
recursos do município, através 
da sua atuação na saúde pública 
e a importância dos valores apli-
cados no novo prédio do PAM, 
agora com novos equipamentos 
e mobiliário, dando tratamento 
digno e necessário à população.

Marina pode gerar voto “todos 
contra Dilma” no 2º turno, diz jornal
“Editorial do britânico Financial Times afirma que entrada da 

ex-ministra na disputa presidencial ameaça a presidente” 
 Editorial do jornal britâ-
nico Financial Times publicado na 
edição desta segunda-feira, 18, 
defende que a morte de Eduardo 
Campos "não é apenas trágica". 
"A morte muda a dinâmica de uma 
eleição disputada e, com isso, 
muda o provável destino da segun-

da maior economia emergente do 
mundo". O jornal exalta que a com-
petitividade de Marina Silva amea-
ça Dilma Rousseff e Aécio Neves 
e, para o FT, a ex-ministra pode 
gerar um movimento do voto "todos 
contra Dilma Rousseff" no segundo 
turno.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
FABER-CASTELL INFORMA - A Fa-
ber-Castell, em cumprimento com sua 
responsabilidade socioambiental, dis-
ponibiliza 0800 para contato em caso 
de incêndios em seus parques flores-
tais e seus vizinhos. Não jogue pela ja-
nela do carro bitucas de cigarro. Latas 
de refrigerante e embalagens também 
facilitam a propagação do fogo. Deixe-
-os no carro e proceda à destinação 
correta. Pense nos animais que se 
ferem em um incêndio. Em caso de 
fogo ou fumaça nos parques florestais 
Faber-Castell ou em propriedades vi-
zinhas ligue gratuitamente para: 0800 
34 9505
PESAGEM BOLSA FAMÍLIA - A Pre-
feitura do Prata e Secretaria de Saú-
de informam que dia 19 de setembro, 
sexta-feira, será realizada a pesagem 
dos beneficiários do Programa Bolsa 
Família, no PSF do Bairro Oliveira, das 
8 h às 16 h. A pesagem é obrigatória 
e deve comparecer ao local o respon-
sável pelo recebimento, acompanhado 
pelas crianças menores de 7 anos; 
mulheres entre 14 e 44 anos e ges-
tantes. É necessária a apresentação 
dos documentos de identidade, dos 
cartões do bolsa-família, da criança e 
da gestante. O não comparecimento 
cancela o benefício.
FIMP 2014 - A Prefeitura Municipal do 
Prata, informa que as inscrições para 
participar do Festival de Intérpretes 
da Música Popular, estarão abertas 
até sexta-feira, dia 19 de setembro. 
Informações pelo telefone: 3431-1374. 
Participem!
COMUNIDADE NOSSA SENHORA 
APARECIDA E COMUNIDADE SÃO 
JOSE OPERÁRIO COMEMORAM 25 
ANOS - A Comunidade de N. S. Apa-
recida (Bairro Bela Vista) e a Comuni-
dade S. José Operário (hoje paróquia 
do Bairro Oliveira) celebram no próxi-
mo dia 23 de setembro 2014, vinte e 
cinco anos de existência. A iniciativa 
teve início por Padre Valmir Aparecido 
Ribeiro logo quando chegou no Prata. 
A Comunidade do bairro Oliveira teve 
a alegria de tornar-se paróquia no ano 
de 2005 e no próximo ano celebrare-
mos os 10 anos de criação da mesma. 
Integram a comunidade os bairros 
Belos Vista, Jardim Ana Carolina e a 
chamada “Vila Vicentina”. Esse ano, 
a comunidade realizará sua 24ª Festa 
em honra a padroeira da comunidade 
e do Brasil que é Nossa Senhora Apa-
recida. É tempo de festa. Ao olharmos 
para trás e percebemos o quanto foi 
feito e o quanto tem que ser feito ain-
da. Destacamos a grande reforma na 
Igreja N. S. Aparecida realizada pelo 
Mons. Célio Lima que proporcionou um 
maior espírito de oração e espaço para 
os fiéis. Unidos ao Santuário Nacional, 
nos preparamos para o grande ano de 
2017, o JUBILEU DOS 300 ANOS DO 
ENCONTRO DA IMAGEM DE NOSSA 
SENHORA APARECIDA nas águas do 
Rio Paraíba do Sul. A partir do dia 3 
de outubro no bairro Bela Vista, vamos 
celebrar Jesus Cristo que fez maravi-
lhas em Maria, nossa Mãe, a Senhora 
Aparecida! (Diácono Lucas)
GREVE DOS BANCARIOS VEM AI 
– O decidiu dos bancários acontece 
em setembro de cada ano, quando 
bancários e banqueiros sentam-se à 
mesa de negociação para discutir o 
aumento real e as vantagens. Já hou-
ve várias rodadas de negociação e 
os banqueiros continuam irredutíveis, 
isso significa que nos próximos dias os 
bancários de todo o Brasil vão defla-
grar mais uma greve! A greve é como 
uma guerra, não é bom para os bancá-
rios, banqueiro e muito menos para a 
população que acaba pagando o pato. 
O único seguimento que se ganha 

dinheiro são os banqueiros e mesmo 
assim os bancários são obrigados a 
fazerem greve para conseguir uma ne-
gociação mais justa. Com advento da 
tecnologia, os bancos reduziram seus 
quadros em mais de 60% e poderiam 
valorizar com salários dignos, pois são 
os bancários os responsáveis por en-
gordar o lucro dos bancos com cifras 
astronômicas. A greve vai acontecer 
no momento inoportuno, devido a mi-
lhares de mutuários que aguardam a 
liberação dos financiamentos da casa 
própria, visto que a grave tem efei-
to cascata, ou seja, começa de cima 
para baixo afetando as liberações nas 
agências. (Miguel Soares)
QUEM SUGA O BRASIL E OS BRA-
SILEIROS SÃO OS BANCOS? - Os 
mesmos bancos que se negam a con-
ceder 5% de ganho real aos trabalha-
dores bancários, responsáveis diretos 
por seus ganhos exorbitantes, em-
purrando a categoria à greve, são os 
que: - Sugam toda a sociedade com a 
cobrança de altas taxas de juros, entre 
as mais elevadas do mundo; - Arran-
cam dinheiro de seus clientes e usuá-
rios de maneira abusiva ao cobrar ta-
rifas absurdas; - Sugam empresários, 
produtores rurais, comerciantes aos 
colocar à disposição apenas financia-
mentos caros, comprometendo todo o 
setor produtivo nacional; - Consomem 
mais de 40% de todo o Orçamento 
da União, algo em torno de R$ 753 
bilhões (números de 2012), somente 
com a amortização de juros da dívida 
pública brasileira. Dívida essa ques-
tionada por especialistas. Dinheiro 
utilizado no pagamento desses juros 
poderia solucionar as deficiências na 
saúde pública, educação, segurança 
etc.; - Exploram a mão de obra dos 
trabalhadores bancários, pagando sa-
lários ínfimos em relação aos seus lu-
cros, e cobrando metas cada vez mais 
absurdas, praticando assédio moral e 
outros males; - Sugam a Previdência 
Social, pois é crescente o número de 
bancários encostados para tratamento 
médico, consequência direta do pés-
simo ambiente de trabalho, cheio de 
metas, cobranças e mais cobranças, 
pressão desmedida, resultando em 
estresse, síndrome do pânico, síndro-
me de burnout, entre outras. (Edvaldo 
Cunha Dias – presidente do Sindicato 
dos Bancários de Uberlândia e Re-
gião).
INFESTAÇÃO DE PERNILONGOS 
– Como acontece nesta época do 
ano, com a falta de chuva, surgem 
os mosquitos de habito noturno que 
se alimentam do sangue. É um pesa-
delo! Ninguém consegue dormir, com 
aquele zum.. zum... na orelha, coceira 
e mal estar. Não existe meio eficaz de 
eliminar o tal de conquisto, o meio uti-
lizado é a limpeza dos córregos, entu-
lhos, sujeira, ou torcer para São Pedro 
mandar chuva que á a única maneira 
de ficar livre deste indesejado mosqui-
to da habito noturno. 
TRIDO EM LOUVOR A SÃO VICEN-
TE DE PAULO – Como acontecem to-
dos os anos, todos estão convidados 
para participarem do Trido em louvor 
a São Vicente de Paulo. Começa no 
dia 25/09/14 as 19h00min horas na 
Capela Santa Edwiges, 26/09/14 na 
Capela Divino Pai Eterno, 27/09/14 
na Paróquia São José Operário e fi-
nalmente no dia 28/09/14 na Matriz 
Nossa Senhora do Carmo e logo após 
a celebração Eucarística, procissão 
até o Lar São Vicente de Paulo, com 
a benção final. A sociedade São Vi-
cente de Paulo esta presente em 145 
países, foi fundada em 1833 por inicia-
tiva de um jovem de 20 anos, Antônio 
Frederico Ozonam, cujo lema da enti-
dade e Espiritualidade e Ação. (Miguel 
Soares)
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C l a s s i f i c a d o s
VENDO - “TV 28” seminova Semp, Lumina line com controle original, 
110vts R$350,00 dividido em 03 vezes no cartão. Tratar (34) 3431-1166 
Marco.
VENDO - Dois aparelhos do abdominal usado R$ 30,00 cada. Tratar (34) 
3431-1166 Marco.
VENDO – Cama casal seminova cor magna R$ 300,00 divido no cartão. 
Tratar (34) 3431-1166 Marco.
VENDO – 02 Vitro Max ar usado com 03 básculas, cada um e com vidros 
R$ 100,00 cada. Tratar (34) 3431-1166 Marco.
VENDO OU TROCO – Imóvel residencial com cômodo comercial na Rua 
Artur Bernardes, centro. Tratar (34) 9974-8199.
VENDO – Terreno excelente localização na Presidente Antonio Carlos, 
próximo do centro. Tratar (34) 9974-8199.
VENDO 02 CASAS PREMODADA – Bairro novo tempo 01, Rua Antonio 
Cabral Menezes, 224 Ituiutaba. Tratar (064) 9664-8190.
VENDO 01 CASA – Com 03, quartos sendo um suíte, sala, banheiro 
social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro e churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com 
dispensa. Tratar (34) 9666-3107 CTBC ou (34) 9153-8807 CTBC – (34) 
8854-7475 Oi. Falar com Solange ou Zecão.
VENDO CG 125 FAN - Vermelha, ano 2014, painel digital, 0 km, já em-
placada. 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 Constru-
center, Disk Gás e Bebidas do Renito, Casa do Fazendeiro, Agrococal, Construmoura, Sin-
dicato, 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

Condenado por estelionato, ganhador 
da Mega é preso

 Um homem, ganhador da 
Mega Sena há cerca de um mês, 
morador de Campo Largo, região 
metropolitana de Curitiba, foi pre-
so na terça-feira (16) no momento 
em que era coagido a transferir 
R$ 50 mil para sua advogada. Ela 
também acabou detida, sob sus-
peita de praticar extorsão contra 
o ganhador. Condenado por es-
telionato, o ganhador estava com 
um mandado de prisão em aberto 
e, por isso, era considerado fo-
ragido da Justiça. A Guarda Mu-
nicipal chegou até ele depois de 
informações de um familiar, que 
acreditava em uma tentativa de 
sequestro. A advogada também 
foi presa porque não soube expli-
car a cobrança de R$ 50 mil. Ain-

da segundo o ganhador da Mega-
-Sena, três homens o levaram a 
agência bancária e ameaçaram 
matá-lo caso o pagamento não 
fosse feito. Como já foi julgado, o 
homem não tem a possibilidade 
de pagar fiança. Da Delegacia de 
Campo Largo, ele deve ser trans-
ferido para o sistema penitenci-
ário. Já a advogada será ouvida 
sobre o caso. As informações são 
da Band News FM.

“A advogada dele também foi detida, sob suspeita de 
praticar extorsão contra o ganhador”
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ITR 2014 
 
 

Imposto Territorial Rural 
 

A Assessoria Contábil Triangulo (Escritório do Marino) comunica a todos clientes 
e amigos que o prazo de entrega da declaração do ITR e do ato declaratório 

ambiental-ADA, termina no dia 30 de setembro de 2014.  
A apresentação da declaração do ITR  é obrigatória para pessoa física ou 

jurídica, inclusive na condição de isento, que seja proprietário, titular do domínio 
ou possuidora a qualquer título. 

O escritório está situado à rua Cel Astolfo Bittencourt, 230, centro (ao lado da 
igreja Matriz)  

Agradecemos a sua preferência! 
 

ASSESSORIA CONTÁBIL TRIANGULO 
 Rua Cel. Astolfo Bittencourt, 230 – Centro – Prata/MG 

                       Fone/Fax: 34-3431-2185 -  CNPJ: 10.593.690/0001-93 
                            marino.act@terra.com.br -  cassio.act@terra.com.br- 

          skype: casmac1 

 

 

Petistas temem risco real de a Justiça 
entrelaçar operações Lava Jato, Porto 

Seguro, Mensalão, BB e Eike

 O armageddon Petralha 
está mais próximo que nunca. A 
maior preocupação do grupo de 
Luiz Inácio da Silva não é com o 
depoimento que será prestado 
hoje à tarde, em videoconferên-
cia entre Salvador e Curitiba, pelo 
ex-presidente da Petrobras, José 
Sérgio Gabrielli, ao juiz Sérgio 
Fernando Moro, da 13ª Vara Fede-
ral, que cuida de vários processos 
da Operação Lava Jato. O terror 
imediato da cúpula petista é com 
os previsíveis desdobramentos 
de escândalos que podem se en-
trelaçar: Lava Jato, Porto Seguro, 
Mensalão e a bronca gigante pres-
tes a estourar sobre o ricaço Eike 
Batista. Um dos problemas que 
mais apavora é a ação do Ministé-
rio Público Federal sobre o Banco 
do Brasil. Principalmente sobre o 
presidente Aldemir Bendine - de-
nunciado pelo motorista que serviu 
a ele e a Rosemary Noronha. Pior 
que isto e as delações premiadas 
de Paulo Roberto Costa só as liga-
ções perigosas entre os principais 
fundos de pensão (Previ, Petros, 
Funcef e Prece), além do sistema 
BNDES e BNDESpar, com vários 
negócios bilionários em que petis-
tas e aliados estão envolvidos. O 
mundo virá abaixo se as emprei-
teiras, confirmando uma ação de 
cartel em defesa judicial, concre-
tizarem a ameaça de revelar, em 
processo de leniência, tudo sobre 
os mais variados escândalos, pa-
gando multas, em troca de con-
denações judiciais. Falando como 
testemunha na Lava Jato, Gabrielli 
deve acrescentar nada. No entan-
to, dependendo do que não revelar 

ou for obrigado a tentar desmentir, 
corre o risco de acabar comprome-
tido pelas negociatas feitas pelo 
premiado delator Paulo Roberto 
Costa, ex-diretor de abastecimen-
to da estatal. Gabrielli será forçado 
a alegar que “nada sabia” sobre a 
denúncia de Costa sobre um des-
vio de 3% do valor de cada contra-
to negociado na Petrobras para o 
pagamento de propinas a políticos 
de vários partidos. A inacreditável 
tese de “ignorância”, comumente 
usada pelos petistas, será compli-
cada de se sustentar, já que Ga-
brielli presidiu a Petrobras entre 
2005 e 2012, mesmo período em 
que Paulo Roberto Costa cuidou 
do “abastecimento”. Pela estrutura 
decisória na Petrobras, altamente 
centralizada, é praticamente im-
possível supor que de nada sai-
bam o presidente da empresa, 
seus conselhos executivo, admi-
nistrativo e fiscal e a Presidên-
cia da República, cujo ocupante 
representa a União, controlado-
ra majoritária da companhia. Os 
petralhas sabem muito bem que 
uma devassa nos contratos das 
chamadas Sociedades de Propó-
sito Específico da Petrobras, com 
grandes empresas e empreiteiras, 
pode escancarar um esquema de 
incompetência e corrupção nunca 
antes visto na História do Brasil. 
Se Dilma vencer a reeleição, seu 
próximo mandato ficará inviabili-
zado pela explosão judicial de tais 
escândalos. Se Dilma perder, os 
inimigos terão farto material para 
destruir os petistas corruptos. (Jor-
ge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 15 de Setembro de 2014).

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

Vendo ágio desta casa 

De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com 
a cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de 
serviço com varanda, garagem e quintal grande. 

Tratar: 9136-0096 ou 9999-8767.

Crise! Perguntas & Respostas!
 Faça perguntas! Elas des-
pertam para aquilo que você não 
sabe. Perguntar é um convite à 
aventura, a uma viagem de descobri-
mento e nos desperta para todas as 
possibilidades. - A maioria das desco-
bertas e revelações que construíram 
o mundo e continuam a evoluir pas-
sam, todos os segundos da vida, por 
um processo onde fazer perguntas 
torna-se essencial. Quando aparece 
um momento difícil, tem gente que 
prefere nem saber o que está acon-
tecendo. São pessoas que evitam 
passar em frente a uma balança para 
não saber o seu peso e a se sentirem 
bem. Vão para frente do espelho, 
murcham a barriga e depois saem 
dizendo que está “tudo bem”.  Muitos 

acabam morrendo por “excesso de 
peso”. Quando você faz perguntas, 
tira melhor suas conclusões. Em mui-
tos casos irá perceber que a maioria 
das “ações da crise” está na cabeça 
das pessoas. E quem fica dando tiro 
no “dedão do pé” acaba acertando 
mesmo, é muito próximo, não tem 
como errar. O universo conspira a fa-
vor ou contra. Henry Ford disse: “Se 
você pensa que pode ou pensa que 
não pode, das duas maneiras você 
estará correto”. Sam Walton, funda-
dor do Wal-Mart, a empresa de maior 
faturamento no mundo disse em ple-
na crise americana: “Ouvi falar muito 
ultimamente sobre recessão, fiz uma 
reunião com minha diretoria e resol-
vemos não participar”. - Voltando ao 

“O sucesso é saber conviver com momentos difíceis que a mídia define como crise” (Gilclér Regina)
tema, fazer perguntas nos remete a 
respostas. Inteligente não é quem 
responde, é quem pergunta, pois tem 
a oportunidade de um novo aprendi-
zado. E quando chegam momentos 
difíceis, está preparado. A vontade 
de se preparar deve ser maior que 
a vontade de vencer. Quem conhe-
ce a fábula da Águia e da Galinha 
sabe que o mundo é dos motivados, 
mas a maioria quer sejamos desmo-
tivados.  Todos nós fomos criados à 
imagem e semelhança de Deus, mas 
existem pessoas que querem nos 
fazer pensar como “galinhas”, sem 
capacidade alguma de voar. Mas nós 
somos “Águias”, você e eu, podemos 
abrir as asas e voar bem alto. Não 
nos contentamos com os grãos que 

nos jogam para “ciscar”. Fazemos 
perguntas, buscamos conhecimento 
e descobrirmos o nosso maior poten-
cial, a capacidade de voar bem alto 
e dar um chute na crise seguindo a 
vida fora da indústria de boatos.Cri-
ses verdadeiras sempre irão existir. 
Não estou negando o fato de sua 
possibilidade. Mas com ou sem elas, 
pessoas fizeram sucesso, pessoas 
ganharam dinheiro, cresceram em-
presas, fizeram carreiras vitoriosas.  
Faça perguntas e não deixe o boa-
to te contaminar. E se alguma coisa 
for verdade, faça mais do que a sua 
parte, pois o mundo pertence aque-
les que sempre caminham um quilô-
metro a mais. Pense nisso, um forte 
abraço e esteja com Deus!
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ANEXO I 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000/2014 
LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2014 

 
 

RELAÇÃO DE BENS PARA LEILÃO 
 

 
LOTE 01: SUCATAS DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS, avaliado no valor 
de R$ 0,15 (quinze centavos) o Kilo. 
 

Assim entendidos: Impressoras, máquinas de escrever, calculadoras eletrônicas, ar-
condicionado, etc., SUCATAS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E 
HOSPITALARES E MOBILIÁRIO EM GERAL; 

 
 
LOTE 02: PAS / AUTOMÓVEL - Regular estado de conservação, avaliado no valor de R$ 
2.900,00 (Dois mil e novecentos reais). 
 

Tipo Fiat Uno Mille Fire, combustível gasolina, marca FIAT, ano de fabricação 2001, 
modelo 2002, cor azul, capacidade 05 lugares, 055 CV, placa HMM-6783, chassi 
9BD15822524288888, cód. RENAVAM 762931817; 

 
 

LOTE 03: PAS / AUTOMÓVEL - Regular estado de conservação, avaliado no valor de R$ 
3.900,00 (Três mil e novecentos reais). 
 
 

Tipo Fiat Uno Mille Fire Flex, combustível álcool / gasolina, marca FIAT, ano de fabricação 
2007, modelo 2008, cor branca, capacidade 05 lugares, 066 CV, placa HMN-6916, chassi 
9BD15822784994438, cód. RENAVAM 926096478; 
 
 

LOTE 04: ESP / CAMINHONETE / AMBULÂNCIA – Regular estado de conservação, 
avaliado no valor de R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais). 

 
Tipo Fiat Doblô Rotan Amb2, combustível Álcool / Gasolina, marca FIAT, ano de 
fabricação 2010, modelo 2010, cor branca, capacidade 2 Lugares, 114 CV, placa HNH-
0425, chassi 9BD223155A2017827, cód. RENAVAM 212061518; 

 
 
LOTE 05: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G, avaliado no valor de R$ 49.990,00 
(Quarenta e nove mil novecentos e noventa reais). 
 

Tipo Máquina Moto niveladora, combustível Diesel, marca CATERPILLAR 120 G, ano de 
fabricação 1989, cor amarela. 
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LOTE 06: CAR / CAMINHÃO COLETOR DE LIXO FORD/11000 - Regular estado de 
conservação - avaliado no valor de R$ 14.900,00 (Quatorze mil e novecentos reais). 
 
 

Tipo Caminhão com caixa coletora de lixo, combustível diesel, marca FORD 11000, ano de 
fabricação 1991, modelo 1991, cor branca, capacidade 11,0T, 131 CV, placa HMM-8045, 
chassi 9BFWF11M8MD847576, cód. RENAVAM 248764225; 
 
 

LOTE 07: PAS / MICROONIBUS I/ HYUNDAI H 100 GLS - Regular estado de conservação 
- avaliado no valor de R$ 7.900,00 (Sete mil e novecentos reais). 
 
 

Tipo Microônibus, combustível diesel, marca Hyundai H100, ano de fabricação 2001, 
modelo 2001, cor prata, capacidade 16 lugares, 085 CV, placa HMM-9377, Chassi 
KMJRD37BP1K497209, cód. RENAVAM 791868486; 

 
 
LOTE 08: APARELHO DE MAMOGRAFIA - Regular estado de conservação - avaliado no 
valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). 
 
 

Tipo Aparelho de Mamografia modelo GRAPH MAMMO AF Marca VMI nº de serie 0093-
002-221, muito conservado e pouco uso; 

 
 
 

Prata - MG, 08 de Agosto de 2014. 
 
 

 
____________________________________ 

Gustavo Reis de Andrade 
Chefe do Setor de Patrimônio e Almoxarifado 
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A V I S O 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

   O MUNICÍPIO DE PRATA/MG-PREFEITURA, por intermédio de 

sua CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às 08:00 

horas do dia 22 de Setembro de 2014, Leilão Público nº 002/2014 para alienação de 

veículos usados, bens móveis inservíveis à administração, cuja relação consta do anexo I 

do Edital. 

 

   Os bens encontram-se no Almoxarifado da Prefeitura, sito à Rua 

Alcântara Elias Camargos, nº 250, Bairro Jardim Ana Carolina, em Prata-MG, onde 

poderão ser vistoriados, em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, do dia da 

publicação deste aviso até o dia da realização do leilão, EXCETO o lote 08 que o bem se 

encontra na sede da Policlínica Conceição Aparecida Rodrigues da Costa, sito a Rua 

Paraná, nº 530, Bairro Oliveira. 

 

   O Edital com todas as exigências e condições encontra-se à 

disposição no Setor de Patrimônio e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Prata-MG, 

Rua Alcântara Elias Camargos, nº 250, Bairro Jardim Ana Carolina, onde os interessados 

poderão adquiri-lo gratuitamente, bem como obter maiores informações e esclarecer 

dúvidas, em horário de expediente, de segunda à sexta-feira, inclusive pelo telefone (34) 

3431-8741. 

 

Prata-MG, 04 de setembro de 2014. 

 

Ademir de Souza Santos 

Presidente da CPL 

Persiste a pressão de alta no 
mercado do boi gordo 

 A arroba do macho termi-
nado subiu em São Paulo e passou 
para R$ 129,00/@, à vista, acumu-
lando alta de 6,6% nos últimos 30 
dias no estado. Embora a oferta 
de boiadas terminadas tenha me-
lhorado nos últimos dias, não há 
facilidade na aquisição de lotes 
grandes de animais. Alguns frigorí-
ficos iniciaram a semana ofertando 
valores menores pela arroba a fim 
de testar o mercado, no entanto, 
poucos negócios se concretizaram. 
A oferta ainda é limitada e baliza o 
mercado. Nas demais praças pecu-

árias, as variações de preços tam-
bém foram positivas no último mês, 
com exceção do Rio Grande do 
Sul, região de Pelotas, cuja cota-
ção caiu 2,4% em um mês. A saída 
dos animais das pastagens de in-
verno ocasionou a desvalorização. 
O preço vigente está em R$ 4,15/
kg. No mercado atacadista de car-
ne com osso, o recente aumento 
dos estoques ocasionou queda dos 
preços esta semana. O boi casado 
de animais castrados está sendo 
negociado a R$ 7,96/kg, em média. 
(Fonte: Scot Consultoria)

A Copasa informa que o longo período de estiagem vem redu-
zindo o nível do córrego do Sidnei, que abastece Prata. Além do 
período de estiagem, existem irrigações próximas à captação 
que podem contribuir para a redução do nível do manancial. 
Diante disso, a Copasa e o Ministério Público estão trabalhando 
para conscientizar os proprietários sobre a utilização das irriga-
ções.
Para reforçar o abastecimento de água, a Copasa está equi-
pando um poço profundo, que já foi perfurado e que, em breve, 
entrará em operação.

Consumo consciente
A Copasa conta com a colaboração de todos os moradores de 
Prata para enfrentar esse período de estiagem pelo qual o esta-
do de Minas Gerais está passando. Atitudes simples fazem toda 
a diferença como, por exemplo, lavar o carro com balde de água 
no lugar da mangueira; deixar a torneira fechada enquanto es-
cova os dentes; tomar banhos rápidos, suficientes para a higie-
ne corporal; molhar plantas com regador; e, não lavar o passeio 
com água tratada. A Copasa lembra que o uso consciente da 
água é importante em qualquer estação do ano.

TRIANGULO LOGISTICA FLORESTAL LTDA, Rodovia BR 153 km 109,4 N° 0 
SALA 01 ZONA RURAL – PRATA MG. Esgotados nossos recursos de localização 
e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos o SR.GUSTAVO 
MIRANDA FERREIRA, portador da CTPS 70236 – serie – 00157 - MG, a compa-
recer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 
08/08/2014, dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar 
rescindindo, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. 

Prata, 19 de Setembro de 2014

ABANDONO DE EMPREGO

TRIANGULO LOGISTICA FLORESTAL LTDA, Rodovia BR 153 km 109,4 N° 0 
SALA 01 ZONA RURAL – PRATA MG. Esgotados nossos recursos de localizações e 
tendo em vista encontrar- se em local não sabido, convidamos o SR. JOSÉ CÍCERO 
ALVES DO NASCIMENTO, portador da CTPS 05043885 – serie 00030 – MG, a 
comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas 
desde 21/07/2014, dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de 
ficar rescindindo, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT.

 Prata, 19 de Setembro de 2014.

ABANDONO DE EMPREGO

Brasil ultrapassa marca de 
um milhão de toneladas de 
carnes exportadas em 2014 

 O Brasil já ultrapassou a 
marca de um milhão de toneladas 
exportadas em 2014. De janeiro 
a agosto deste ano, o volume foi 
de 1,045 milhão de toneladas ante 
946,5 mil toneladas do mesmo pe-
ríodo de 2013, resultando em um 
aumento de 10,43%. Em fatura-
mento, o ritmo de crescimento se-
gue no mesmo patamar positivo. 
Nos oito primeiros meses de 2014, 
as exportações de carne bovina 
atingiram US$ 4,75 bilhões, um 
acréscimo de 13,78% referente ao 
ano passado, quando, no mesmo 
período, as exportações somavam 

US$ 4,1 bilhões. Os números po-
sitivos devem-se especialmente 
pela demanda de Hong Kong e 
Rússia, que continuam liderando 
o ranking de mercados importado-
res para a carne brasileira. Rússia 
e Hong Kong, somados à Vene-
zuela, também foram os desta-
ques das exportações no mês de 
agosto, comparado com o mesmo 
mês de 2013. A carne in natura foi 
a categoria mais representativa 
nas exportações em agosto com 
US$ 534 milhões em faturamento. 
(Fonte: Guia Marítimo – Comércio 
Exterior)

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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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.Com 3 quartos, sendo 
1 suíte, banheiro social, 
copa cozinha conjugada 
espaçosa, área de ser-
viço coberta, garagem 
coberta, Rua Belonizio 

no Bairro Brasil. 
Tratar: 9136-0096 

ou 9999-8767.

Vendo esta casa

Presidente da Fiesp critica Mantega 
e desabafa: “Estou angustiado”

 O presidente da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN) 
e da Federação das Indústrias 
de São Paulo (Fiesp), Benjamin 
Steinbruch, afirmou para uma pla-
teia de empresários e perante o 
ministro da Fazenda, Guido Man-
tega, que se sente angustiado 
com a perspectiva de recessão, 
desemprego e falta de investimen-
to. O executivo disse que esse 
sentimento hoje não está apenas 
na indústria, mas que já está em 
outros segmentos da economia. 
"A realidade do dia a dia da pro-
dução e do emprego (é divergen-
te da dos números apresentados) 
e isso nos causa uma tremenda 
agonia e nos faz mais pessimis-
tas", afirmou. Recentemente o 
presidente da CSN disse que "só 
louco investe no Brasil". “Talvez 
eu seja o mais angustiado", disse 
ele, durante o Fórum de Econo-
mia realizado na Fundação Ge-
túlio Vargas, em São Paulo. Ele 
reclamou que a perspectiva dos 
empresários sobre a economia 

brasileira é diferente da mostrada 
pelo governo. “Existe uma diver-
gência entre o que percebemos 
que é realidade com os núme-
ros apresentados pelo governo e 
economistas, que não refletem a 
realidade da produção e do em-
prego”, destacou o presidente da 
Fiesp. “Causa tremenda agonia e 
nos torna pessimista com os dias 
que estamos vivendo. Não falo 
só da indústria. Mas de todos os 
outros setores. Esse desconforto 
está presente em todos eles. A 
verdade é que o desconforto e o 
descontentamento está presente 
em tudo.” Ele destacou que o seu 
objetivo é contribuir com o go-
verno com ideias sobre a política 
econômica, não para gerar críti-
cas. Segundo ele, o desconten-
tamento "está presente em todos 
no Brasil". O executivo aproveitou 
a presença do Ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, para criticar. 
"Eu não quero convencê-los das 
ideias, porque acho que a gente 
não conseguiu até agora, não vai 
conseguir até o fim do governo", 
disse, em abertura de evento da 
FGV. Steinbruch pediu, no en-
tanto, convergência de números, 
já que segundo ele, os que são 
apresentados pelo governo e por 
economistas não refletem a situ-
ação real da economia. "O que 
estamos tentando transmitir não 
é do ponto de vista crítico, é do 
ponto de vista construtivo e de 
sugestão. O empreendedor quer 
empreender", afirmou. (Fonte: 
Site Estadão)

Empresário Benjamin Steinbruch disse para o 
ministro da Fazenda, em fórum na FGV, que “o 

descontentamento está presente em tudo”

Fábrica bilionária da Foxconn empaca 
por falta de sócio brasileiro

 A construção da fábrica 
de telas para celulares, TVs e 
computadores da taiwanesa Fo-
xconn no Brasil empacou depois 
que a companhia desistiu de 
buscar um sócio brasileiro para 
o projeto. Na época do anúncio, 
em 2011, o governo informou 
que o investimento chegaria a 
12 bilhões de dólares. A saída 
para o impasse seria aumentar 
para mais de 30% a participação 
acionária do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES). Mas o banco 
não aceita ultrapassar este va-
lor, que é o limite estabelecido 
em sua política para o BNDES-
Par, braço de participações acio-
nárias da instituição. Além do 
apoio fundamental do BNDES, 
a equipe econômica do gover-
no contava com a sociedade de 
um grande empresário brasileiro 
(chegou-se a falar em Eike Ba-
tista, antes da crise). Sem sócio, 
as negociações pararam e nem 
o governo acredita mais na con-
cretização do megainvestimento.  
A construção da fábrica de telas 
no país foi o primeiro grande 
anúncio do governo Dilma Rous-
seff, feito em fevereiro de 2011 
durante visita à China. O então 
ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Aloizio Mercadan-
te, chegou se reunir com o fun-
dador da Hon Hai (controladora 
da Foxconn), Terry Gou. A ideia, 
segundo o ministro, era construir 
um complexo industrial que em-
pregaria até 100 mil pessoas no 
Estado de São Paulo. O dese-
nho do negócio apontava para 
uma primeira etapa com investi-
mento de 4 bilhões de dólares, 
dos quais 1,2 bilhão de dólares 
seriam bancados pelo BNDES 
e 500 milhões de dólares fica-
riam por conta de Eike. Além de 
procurar mais sócios, o governo 
tentou convencer Terry Gou a 
entrar com capital sem contar a 
tecnologia. O Palácio do Planalto 

estava tão certo do negócio que 
Mercadante chegou a divulgar 
um cronograma. A companhia 
fabricaria telas para celulares e 
tablets entre 2011 e 2013 e pas-
saria a fabricar telas para TVs a 
partir deste ano.  Atualmente, a 
empresa taiwanesa atualmen-
te conta com três unidades no 
país, com montagem de celula-
res em Manaus e Indaiatuba e 
montagem de smartphones e fa-
brica notebooks, computadores 
e periféricos em Jundiaí.  Mer-
cadante, que é ministro-chefe da 
Casa Civil, foi questionado sobre 
os empecilhos que travaram as 
negociações para a construção 
da fábrica de telas da Foxconn 
no Brasil. A assessoria de im-
prensa da Casa Civil informou 
que a posição de Mercadante 
estaria contemplada na resposta 
do Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação. "Em relação à 
construção de unidade de fabri-
cação de telas, o investimento 
previsto não foi realizado até o 
momento devido à conjuntura 
internacional e pelo fato de a 
empresa não ter conseguido um 
sócio nacional." O Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
afirmou ainda ter informações de 
que a Foxconn estuda fazer no-
vos investimentos e abrir novas 
unidades no Brasil. Os projetos, 
entretanto, não teriam relação 
com construção da fábrica de 
telas. Procurada para confirmar 
a informação, a companhia dis-
se que não se pronunciaria. Al-
guns desses projetos aguardam 
aprovação de aportes do próprio 
BNDES. O banco confirmou que 
participou das negociações para 
a instalação da fábrica de telas, 
sem sucesso. "O banco conti-
nua em contato com a Foxconn 
e tem trabalhado para viabilizar 
investimentos no Brasil em seto-
res de alto conteúdo tecnológi-
co", informou o banco por meio 
da assessoria. (Fonte: Estadão)

“Anúncio do empreendimento foi feito em 2011 pela 
presidente Dilma Rousseff. Objetivo era contar com 

investimentos do BNDES e de Eike Batista”
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O PT sob chantagem

ameaçava envolver Lula, Gilber-
to Carvalho e o mensaleiro preso 
José Dirceu na teia criminosa que 
resultou no assassinato, em 2001, 
do petista Celso Daniel, então pre-
feito de Santo André. A denúncia 
de Valério não prosperou. Falta-
vam provas a ela. Não faltam mais. 
Os dólares serviram para silenciar 
o chantagista Enivaldo Quadrado, 
ele próprio participante da enge-
nharia financeira do golpe contra 
os cofres da maior estatal brasilei-
ra — e agora o personagem prin-
cipal de mais uma trama que en-
volve poder e dinheiro. Quadrado 
deu um ultimato ao tesoureiro do 
PT, João Vacari Neto: ou era de-
vidamente remunerado ou daria à 
polícia os detalhes de documento 
apreendido no escritório do doleiro 
Alberto Youssef. O documento era 

um contrato de empréstimo entre a 
2 S Participações, de Marcos Valé-
rio, e a Expresso Nova Santo An-
dré, de Ronan Maria Pinto. O valor 
desse contrato é de 6 milhões de 
reais, exatamente a quantia que 
Valério dissera ao MP que o PT le-
vantara na Petrobras para abafar o 
escândalo em Santo André. É esse 
o contrato que prova a denúncia de 
Valério. É esse o contrato que, em 
posse de Quadrado, permitia ao 
chantagista deitar e rolar sobre os 
petistas. (Fonte: Revista Veja)

“Para evitar que o partido e suas principais lideranças sejam arrastados ao epicentro do escândalo da Petrobras 
às vésperas da eleição, a legenda comprou o silêncio de um grupo de criminosos — e pagou em dólar”

 Desde que estourou o es-
cândalo da Petrobras, o PT é víti-
ma de uma chantagem. De posse 
de um documento e informações 
que comprovam a participação 
dos principais líderes petistas num 
desfalque milionário nos cofres da 
estatal, chantagistas procuraram a 
direção do PT e ameaçaram contar 
o que sabiam sobre o golpe caso 
não fossem devidamente remu-
nerados. Às vésperas da corrida 
presidencial, essas revelações le-
variam nomes importantes do par-
tido para o epicentro do escândalo, 
entre eles o ex-presidente Lula e o 
ministro Gilberto Carvalho, um dos 
coordenadores da campanha de 
Dilma Rousseff, e ressuscitariam 
velhos fantasmas do mensalão. No 
cenário menos otimista, os segre-
dos dos criminosos, se revelados, 

prenunciariam uma tragédia elei-
toral. Tudo o que o PT quer evitar. 
Dirigentes do partido avaliaram os 
riscos e decidiram que o melhor era 
ceder aos chantagistas — e assim 
foi feito, com uma pilha de dólares. 
O PT conhece como poucos o que 
o dinheiro sujo é capaz de comprar. 
Com ele, subornou parlamentares 
no primeiro mandato de Lula e, 
quando descoberto o mensalão, 
tentou comprar o silêncio do ope-
rador do esquema, Marcos Valério. 
Ao pressentir a sua condenação à 
prisão, o próprio Valério deu mais 
detalhes dessa relação de fideli-
dade entre o partido e os recursos 
surrupiados dos contribuintes. Em 
depoimento ao Ministério Público, 
ele afirmou que o PT usou a Pe-
trobras para levantar 6 milhões de 
reais e pagar um empresário que 

PPS cobra 
convocação de 

Quadrado na CPI 
da Petrobras

“VEJA mostrou que condenado 
no mensalão também fez parte de 
operação montada para poupar a 

cúpula do PT no caso Celso Daniel”
 O PPS vai pressionar os 
integrantes da CPI da Petrobras 
para convocarem Enivaldo Qua-
drado, condenado no processo 
do mensalão e que também tem 
ligações com o esquema do dolei-
ro Alberto Yousseff. VEJA revelou 
que ele chantageou – de forma 
bem sucedida – o PT para omitir 
a ligação do partido com a trama 
criminosa que precedeu a morte 
do então prefeito de Santo André 
Celso Daniel. Quadrado recebeu 
dinheiro do PT para que não en-
tregasse à Polícia Federal infor-
mações sobre outra chantagem: o 
pagamento de 6 milhões de reais 
ao empresário Ronan Maria Pin-
to, investigado por integrar uma 
máfia incrustada na prefeitura 
petista. O depoimento de Ronan 
tinha o potencial de arrastar o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, o ministro Gilberto Carvalho e 
o ex-ministro José Dirceu para o 
caso. O empresário ameaçava de-
latar a existência de um esquema 
de cobrança de propina que teria 
funcionado com o aval do coman-
do nacional do PT. Os 6 milhões 
de reais foram movimentados por 
meio de um contrato de emprésti-
mo entre a empresa 2S, do publi-
citário Marcos Valério, e a Expres-
so Nova Santo André, de Ronan 
Maria Pinto – cuja convocação 
pela CPI o PPS também pede. 
Quadrado participou da trama ao 
contratar uma empresa que agiu 
de intermediária na negociação.  
A CPI vai se reunir nesta semana 
para ouvir Paulo Roberto Costa, 
ex-diretor da Petrobras e delator 
do amplo esquema de corrupção 
que beneficiou parlamentares. "O 
ideal seria aprovar um novo paco-
te de requerimentos já na próxima 
quarta-feira, quando a comissão 
se reúne para ouvir Paulo Roberto 
Costa", diz o líder do PPS na Câ-
mara, Rubens Bueno (PR).


