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ANUNCIE NO

Marcos Roberto Vilela 
(Pratinha) sempre 

trabalhando pela sociedade 

 O ex-vereador Marcos 
Roberto Vilela, mais conhecido 
como Pratinha, mesmo não exer-
cendo o mandato de vereador 
não para de trabalhar em favor da 
comunidade, foi eleito por quatro 
mandatos, presidente da Câmara 
Municipal, considerado um dois 
mais atuantes vereadores de todos 
os tempos do município. Como ve-
reador, foi o responsável pela da 
liberação de recursos da emenda 
do deputado Romão Anízio Jorge, 
para asfaltar a Rua Joaquim Salo-
mão, ligando a Piauí, até o Posto 
Pratão, destaque também para a 
cobertura do Estádio Cid de Pádua 
Vilela, e dezenas de projetos apro-
vados de interesse da sociedade. 
Merece destaque o trabalho que 

vem sendo realizado na socieda-
de pratense há mais de sete anos 
como voluntário do Hospital do 
Câncer de Barretos, por entender o 
cunho social daquele hospital que 
presta serviços relevantes para a 
população de vários estados de 
graça. Segundo o ex-vereador, ele 
não descarta a possibilidade de co-
locar seu nome para apreciação no 
futuro, visto que mesmo não tendo 
mandato continua trabalhando em 
favor da população, por ser um vo-
cacionado em favor do povo. “São 
centenas de pessoas que atendo, 
quer seja, na área de saúde, edu-
cação, social, e como vereador eu 
tenho uma procuração para aten-
der melhor a população”, finalizou 
o ex-vereador Pratinha. 

Alunos do Prata aprovados 
para jogar no Cruzeiro

 Os alunos Bruno Caixe-
ta Rodrigues, 14 anos, cursando 
o 8º ano, filho de Ideraldo Rodri-
gues Silva e Adriana Alves Cai-
xeta e Saulo Henrique Ladeira 
Novaes Junior, 13 anos, também 
cursando o 8º ano, filho de Saulo 
Henrique Ladeira Novaes e Laice 
Aparecida Ferreira Novaes, fo-
ram aprovados no 1º teste para 
jogar no Cruzeiro, na categoria 
infantil.  Dentre os 200 atletas que 
participaram da seleção, apenas 
5 foram aprovados, sendo dois 
alunos da cidade do Prata. Os 

responsáveis pela avaliação são 
o ex-goleiro Raul Plassmann e 
o ex-zagueiro Gilmar Francisco, 
que jogaram no Cruzeiro Futebol 
Clube. A próxima etapa da avalia-
ção será realizada na cidade de 
Belo Horizonte, dia 14 de outubro 
deste ano. O treinador dos jovens 
atletas é Adilson Lemes, que de-
senvolve seus trabalhos com os 
alunos no campo da Associação 
Atlética Pratense.  O prefeito Dr. 
Anuar incentiva o esporte, como 
instrumento efetivo para o desen-
volvimento humano.

Entidade representativa dos frigoríficos 
da Rússia alerta para crise no setor 

 Uma crise iminente ronda 
o abastecimento de carne da Rús-
sia, de acordo com uma carta aber-
ta de Patvel Ketaeve, presidente da 
União Nacional dos Processadores 
de Carne da Rússia (NUMP). Ende-
reçada ao presidente Vladimir Pu-
tin, o comunicado deixa claro que 
a indústria está em crise e que em 
breve haverá suspensão dos paga-
mentos dos frigoríficos se o gover-
no não intervir. Em agosto, a Rússia 
publicou uma lista de países cujos 
produtos agropecuários passaram 
a ter entrada proibida na Rússia 
pelo espaço de um ano. São mais 

de três dezenas os países envol-
vidos na proibição. Ou, em suma, 
os EUA, os 28 países integrantes 
da União Europeia, o Canadá, a 
Austrália e a Noruega. Dentre os 
produtos embargados, agora estão 
todas as carnes bovinas, suína e 
de aves. Nesse último, ainda estão 
embargados todos os subprodutos 
comestíveis. A carta aberta afirma 
que essa decisão aumentou em 
2% o preço das matérias-primas e, 
no acumulado do ano, os produto-
res de proteína animal da Rússia 
estão gerenciando uma alta entre 
62% e 67%. (Fonte: Avisite)

 A Prefeitura Municipal do 
Prata informa a todos os morado-
res dos  Conjuntos Nossa Senho-
ra do Carmo e Padre Ângelo Casa 
Grande que, através de assinatura 
de Termo de Cooperação firmado 
entre a COHAB - Companhia de 
Habitação do Estado de Minas 
Gerais e o Município do Prata, foi 
implantado o Programa Mutirão 
de Escrituras, com a finalidade 
de regularizar a escrituração dos 
imóveis situados nos conjuntos 
habitacionais acima menciona-
dos, construídos pela COHAB 
MINAS. Escrituras já foram entre-
gues no Gabinete do Prefeito Dr. 
Anuar, com a presença do Diretor 
de Habitação da COHAB, Daniel 

Marinho de Miranda. Os mutuá-
rios que ainda não buscaram suas 
escrituras, deverão comparecer à 
Assessoria Jurídica da Prefeitura 
Municipal do Prata, para receber 
os devidos esclarecimentos ou, 
caso toda a documentação do mu-
tuário estiver regularizada, assinar 
o Contrato Particular de Compra 
e Venda com Força de Escritura 
Pública. Ressalta-se que muitas 
escrituras estão prontas, apenas 
aguardando que os mutuários 
procurem a Prefeitura. Com a re-
gularização da escritura o imóvel 
poderá ser registrado em nome do 
mutuário no Cartório de Registro 
de Imóveis, passando o mesmo a 
ter a posse real do imóvel.

Programa mutirão de escrituras
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
VOCÊ TEM DEPENDENTES? - Um 
contribuinte do Ceará teve sua decla-
ração rejeitada pela Receita Federal 
porque, aparentemente, respondeu a 
uma das questões incorretamente. Em 
resposta à pergunta: “Você Tem De-
pendentes?” o homem declarou: 40.000 
imigrantes ilegais; 1.000.000 viciados; 
20 milhões a quem eu pago Auxílio Pre-
guiça; 1.500.000 criminosos em prisões, 
100.000 ONGs, além de uma porrada de 
facínoras, ocupantes de cargos públicos 
comissionados, políticos em Brasília, Es-
tados e Municípios; e, ainda, o pior de 
todos eles, os habitantes de Cuba, prin-
cipalmente, 6.000 "Médicos Escravos" e 
todos os portuários de Porto Mariel, mais 
uma dezena de países com ditaduras na 
África e na América do Sul, sem falar da 
amiga do Lula - Dona Rose que perdeu 
a boquinha em SP; e seu filho Lulinha 
(de limpador de merda de elefante, em 
Zoológico, em 2002) passou a grande 
pecuarista, em 2010, ou melhor, em 8 
anos de "Desgoverno Lula". 
ACOMPANHAMENTO BOLSA FAMÍ-
LIA - A Prefeitura do Prata e Secreta-
ria de Saúde informam que, dia 26 de 
setembro, sexta-feira, será realizado a 
pesagem dos beneficiários do Progra-
ma Bolsa Família, no PSF do Bairro Co-
lina Park Boulevard, das 8:00 às 16:00 
horas. A pesagem é obrigatória e deve 
comparecer ao local, o responsável pelo 
recebimento, acompanhado pelas crian-
ças menores de 7 anos; mulheres entre 
14 e 44 anos e gestantes. É necessária 
apresentação dos documentos de iden-
tidade e dos cartões do programa bolsa 
família, da criança e da gestante. Não 
comparecendo, o benefício será cance-
lado.
FIMP 2014 - A Prefeitura do Prata e o De-
partamento de Cultura, convidam toda a 
População para a semifinal do Festival 
de Intérpretes da Música Popular - FIMP, 
que acontecerá dia 26 de setembro na 
quadra do bairro Oliveira e a final, dia 27 
de setembro, na quadra do bairro Jardim 
Brasil às 19:00 horas. Show com a ban-
da Cultura Negra todos os dias. Entrada 
Franca. Você é nosso convidado!
BAILE DA MELHOR IDADE - A Prefeitu-
ra do Prata e Secretaria de Ação Social, 
Trabalho e Promoção Humana, convi-
dam toda a população para o baile da 
Melhor Idade, nesta sexta-feira, dia 26 
de setembro às 19:00 horas no CRAS, 
localizado na Rua João de Almeida Ma-
cedo, 469, Centro. Entrada franca. Va-
mos participar!
QUEM FOI SÃO VICENTE DE PAULO? 
- Celebramos 27 de setembro o grande 
dia de São Vicente de Paulo. Nasceu 
no sul da França numa aldeia chamada 
Pouy em 24 de abril de 1581. Estudou 
em Dax e depois na Universidade de 
Toulouse. Sempre se destacou por ser 
muito inteligente. Foi ordenado padre 
aos dezenove anos em 23 de setembro 
de 1600. Sempre se demonstrou atento 
às necessidades dos pobres, certamen-
te por ter passado inúmeras situações 
que envolvia a pobreza e a marginaliza-
ção. Para atender o "pobre povo do inte-
rior" fundou a CONGREGAÇÃO DA MIS-
SÃO, os chamados "Padres Lazaristas" 
em 1625. Mais tarde, unido a SANTA 
LUISA DE MARILAC fundou as FILHAS 
DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE 
PAULO, SERVA DOS POBRES. Inspira-
do pelo amor de Deus para com os po-
bres, São Vicente criou inúmeras obras 
de caridade, afinal sua vida foi totalmen-
te voltada para o irmão pobre e sofredor. 
Em Vicente de Paulo resplandece as 
virtudes apostólicas que fizeram dele um 
socorro para os pobres. Iluminado por 
São Vicente, o beato Antônio Frederico 
Ozanam (1813-1853) fundou em Maio 
de 1833 a Conferência da Caridade que 
mais tarde seria chamada SOCIEDADE 
DE SÃO VICENTE DE PAULO. Os Vi-
centinos espalhados no mundo inteiro 
são chamados "a participar na criação 
de uma ordem social mais justa e equita-
tiva, que conduza a uma cultura de vida 

e a uma civilização de amor.” Que São 
Vicente nos ajude a amar os pobres que 
são "nossos mestres e senhores." (Lu-
cas da S. Gonçalves) - Seminarista gra-
duando em Teologia.
TIPOS DE POLITICOS NO BRASIL– 
Temos vários tipos de comportamento 
começando pelo: PROFISSIONAL – É 
aquele que há muito tempo está no po-
der e quase nada faz de concreto para o 
povo. INTERESSEIRO – É aquele que 
trabalha para o seu próprio proveito, 
tendo em vista as próximas eleições e 
não o bem comum. EXIBICIONISTA – É 
gastador de recursos públicos para sua 
autopromoção. Está comprometido com 
os grandes grupos econômicos. ENGO-
MADINHO – É aquele que fala bonito, 
se apresenta bem, mas não tem con-
teúdo e nem propostas. PROMESSAS 
– É aquele que somente se lembra do 
povo na época das eleições e que abusa 
dos meios de comunicação com propa-
gandas enganosas. IDENTIDADE – É 
aquele que muda de partido conforme as 
suas conveniências, não e comprome-
tido com os anseios do povo. É conhe-
cido como “camaleão”, ou seja, muda 
de acordo com o que lhe convém. PO-
LITICO IDEAL – É aquele que tem uma 
proposta politica viável, defende a vida, 
os direitos humanos, é acessível a quem 
o busca e é sensível aos empobrecidos. 
Luta pelo bem comum.
PREFEITURA DE PRATA, E SECRE-
TARIA DE MEIO AMBIENTE, FAZ 
MONITORAMENTO (FISCALIZAÇÃO) 
DAS MARGENS DOS CORREGOS. O 
Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, solici-
tou que a Vigilância Sanitária Municipal 
e a Secretaria de Meio Ambiente, reali-
zasse fiscalização as margens do Cór-
rego Sidney (que faz o abastecimento 
de agua potável para toda a cidade de 
Prata). Ouve denuncias de que cami-
nhões Pipas captando agua às margens 
do Córrego Sidney, sentido Uberlândia, 
nas proximidades da Ponte. A Coordena-
ção da Vigilância Sanitária compareceu 
ao local, e diagnosticou que realmente 
estava sendo feito a captação de agua, 
pois foi encontrado poços d’água e ras-
tros de Pneu de Caminhão sobre o solo. 
Segundo Tiago, o Estado esta fechando 
os olhos para o meio ambiente. O Cór-
rego esta secando, enchendo a cidade 
de pernilongos, e mesmo assim, o órgão 
que fica em Uberlândia, deu licença de 
03 anos para esta empresa retirar a agua 
do córrego, sem visitar o local do córre-
go. A autorização foi baseada em meras 
alegações. Segundo o prefeito Anuar, foi 
feita uma reunião com o MINISTÉRIO 
PÚBLICO / COPASA / PREFEITURA / 
JURÍDICO / POLÍCIA MILITAR, e já fo-
ram tomadas medidas necessárias. 
ATO INDISCIPLINAR E INFRACIONAL 
NAS ESCOLAS - Os gestores e profes-
sores das Escolas – têm passado por 
muitas dificuldades e dúvidas para lidar 
com o crescente aumento dos casos 
de “ato indisciplinar” e “ato infracional” 
nas Escolas. Essas dificuldades são 
mais acentuadas nas Escolas públicas 
pelas suas características: plural, para 
todos, universalizada na diversidade 
da condição humana. Além do aumen-
to dos casos de violência: ameaças, 
intimidações, xingamentos, agressões 
físicas e morais, depredação, furtos, en-
tre outros, são cada vez mais frequen-
tes no dia-a-dia, gerando preocupação 
constante no ambiente escolar. Antes a 
família era os principais educadores dos 
valores sócios culturais e morais. Atual-
mente a Escola passou a ser o principal 
centro de valores. A função da Escola é 
a de educar e não punir para excluir, a 
ideia é educá-lo para transformá-lo. O 
Conselho Tutelar é um excelente par-
ceiro, quando os problemas que envol-
vem os alunos fogem da competência 
da escola, porque se esgotaram todos 
os recursos para tentar solucioná-los 
internamente. Cito algumas questões 
como: evasão escolar, ausência fa-
miliar, infrações, saúde, etc, é este ór-
gão que tem como missão zelar pelos 
direitos da criança e do adolescente e 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UM FIAT PALIO 1.4 ATTRACTIVE FLEX 4P – Ano 2007 cor 
prata. Alarme, direção hidráulica, limpa e/ ou desemb., trava elétrica, 
vidro elétrico, valor R$ 20.000,00: Tratar (34) 9997-4100. 
VENDO EXCELENTE FAZENDA – Barata toda montada, 37 alqueires, 
boa parte cultura, com sede, curral, 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: Valor a negociar. Tratar: (34) 9685-8001 
CTBC - ou (34)9793-3213 CTBC - (34)9660-1430 CTBC (34)9215-1687 
TIM (34)9114-0063 TIM
VENDO 1 TANQUE BOSIO 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 
6.600, 1 ROÇADEIRA AVARÉ N°2. TRATAR (34) 9974-7205

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

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, 26 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, 26 de Setembro de 2014.

ABANDONO DE EMPREGO

com o qual a escola precisa buscar um 
diálogo permanente. Diante do que foi 
acima exposto: As escolas procuram 
amenizar os problemas, como: reuniões 
periódicas com gestores e educadores, 
reuniões de pais, atividades culturais, jo-
gos, gincanas e outras atividades afins. 
Enfim, devemos trabalhar em rede, com 
projetos, parcerias, incentivando a par-
ticipação de todos os atores da escola, 
poder público, inclusive pais e alunos. 
Devemos então nos conscientizar que 
a escola é um local onde se ensina o 
saber, enquanto a moral e os bons cos-
tumes já por muitos esquecidos, são 
ensinamentos que ainda pertencem às 
famílias. (A Direção - E.M.Dr. Severiano 
Vilela Junqueira)
BANCÁRIOS NÃO ACEITAM PRO-
POSTA E COMANDO APONTA GREVE 
PARA O DIA 30 – O Comando Nacio-
nal dos Bancários considera insuficien-
tes as propostas de caráter econômico 
trazidas à mesa pela Fenaban nesta 
sexta-feira 19, na sétima rodada de ne-
gociações da Campanha 2014, que in-
cluem reajuste de 7% no salário (0,61% 
de aumento real), na PLR e nos auxílios 

refeição, alimentação e creche, além de 
7,5% no piso (1,08% acima da inflação). 
Aprovou um calendário de mobilização 
para pressionar os bancos a apresen-
tarem novas propostas que atendam as 
expectativas da categoria, apontando 
para a deflagração de greve por tempo 
indeterminado a partir de 30 de setem-
bro, com Assembleia deliberativa no dia 
29 de Setembro de 2014. (Miguel Soa-
res)
FESTA EM LOUVOR A SÃO VICENTE 
DE PAULO TERMINA DOMINGO – Co-
meçou nesta quinta-feira dia 25/09/14 o 
Trido em louvor a São Vicente de Paulo. 
Hoje dia 26/09/14 será na Capela Divi-
no Pai Eterno, dia 27/09/14 na Paróquia 
São José Operário e finalmente no dia 
28/09/14 na Matriz Nossa Senhora do 
Carmo e logo após a celebração Euca-
rística, procissão até o Lar São Vicente 
de Paulo, com a benção final. A socieda-
de São Vicente de Paulo esta presente 
em 145 países, foi fundada em 1833 por 
iniciativa de um jovem de 20 anos, An-
tônio Frederico Ozonam, cujo lema da 
entidade e Espiritualidade e Ação. (Mi-
guel Soares)
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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 

 

 

Gado morre de frio por falta 
de abrigo e nutrição inadequada  
 A madrugada de 24 para 
25 de julho foi trágica para os pe-
cuaristas da região de Coxim, que 
fica a 260 km de Campo Grande, 
capital do Mato Grosso do Sul. 
Uma queda brusca na temperatura 
culminou na morte de mil cabeças 
de gado, predominantemente ze-
buínas e com idade jovem, entre 
oito e 12 meses. O fato registra-
do em quatro fazendas e reper-
cutido na Imprensa nacional não 
é novidade. Há 15 anos o estado 
registra ocorrências de perda de 
gado, numa média de quase dois 
surtos por ano, envolvendo um 
número considerável de animais 
mortos. Os dois maiores surtos re-
gistrados no estado são de 10 mil 
animais no ano 2000 e de três mil 
em 2010. Segundo Haroldo Pires 

de Queiroz, pesquisador e difusor 
de tecnologia da Embrapa Gado 
de Corte, a morte por hipotermia 
ocorre quando a sensação térmica 
cai bruscamente de 20°C para me-
nos de 7°C, em um intervalo de 30 
horas. A meteorologia registrava 
no dia 24 uma temperatura míni-
ma de 13,8°C, mas com chuvas e 
sensação térmica de 5° C. (Fonte: 
Revista AG)

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.

Pai morre e filho fica ferido após 
serem baleados em Prata

 Um jovem de 25 anos foi 
morto e o filho dele, de 6 anos, ficou 
ferido. Ambos foram atingidos por dis-
paros de arma de fogo na noite desta 
segunda-feira (22), no Prata. Vizinhos 
levaram as vítimas até o Pronto-
-Socorro Municipal. Em seguida, pai 
e filho foram encaminhados para o 
Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-UFU). O 
jovem, no entanto, não resistiu aos 
ferimentos e morreu a caminho do 
hospital. O menino continua internado 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
pediátrica e o estado de saúde dele é 
estável. A Polícia Militar (PM) realizou 
rastreamentos, porém, nenhum sus-

peito foi localizado ainda. Segundo a 
polícia, testemunhas disseram que pai 
e filho estavam sentados na porta de 
uma casa na Rua Jerônimo Felizardo, 
no Bairro Esperança, quando quatro 
suspeitos, em duas motocicletas, che-
garam. Os garupas, possivelmente ar-
mados com revólver calibre 38, dispa-
raram diversas vezes contra o jovem 
e a criança. O jovem foi atingido por 
três tiros, um no rosto e dois no tórax, 
e o menino foi atingido no abdômen. 
Ainda de acordo com a PM, testemu-
nhas também relataram que o jovem 
havia se envolvido em uma briga com 
os possíveis autores do crime. (Fonte: 
Portal G1)

“Vítimas foram encaminhadas para HC-UFU, mas jovem não resistiu. 
PM realizou rastreamentos, mas ninguém foi preso”

Copasa informa fim do rodízio de 
abastecimento na cidade de Prata
 A Copasa informa que 
para reforçar o abastecimen-
to na cidade de Prata um poço 
profundo foi equipado e já está 
em operação. Além disso, as ir-
rigações próximas à captação do 
córrego do Sidinei que estavam 
contribuindo para a redução do 
nível do manancial foram desati-
vadas, com isso, o abastecimen-
to está normalizado, sem a ne-
cessidade de rodízio.  Apesar da 
suspensão do rodízio em Prata, 
a Copasa conta com a colabora-
ção de todos os moradores para 

enfrentar esse período de es-
tiagem, evitando o desperdício. 
Atitudes simples fazem toda a 
diferença como, por exemplo, la-
var o carro com balde de água no 
lugar da mangueira; deixar a tor-
neira fechada enquanto escova 
os dentes; tomar banhos rápidos, 
suficientes para a higiene corpo-
ral; molhar plantas com regador; 
e, não lavar o passeio com água 
tratada. A Copasa lembra que o 
uso consciente da água é impor-
tante em qualquer estação do 
ano.

Unidade Móvel de 
Mamografia atende cidades 

do Triângulo Mineiro
 Uma Unidade Móvel de 
Mamografia, da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Ge-
rais (SES/MG), estará em Tupa-
ciguara, de segunda-feira (22) a 
sexta-feira (26) e nos dias 29 e 
30 de setembro. Serão contem-
pladas as mulheres entre 50 e 69 
anos de município e das cidades 

de Monte Alegre de Minas, Pra-
ta, Araporã, Centralina e Caná-
polis. Serão realizadas cerca de 
420 mamografias já previamente 
agendadas junto às respectivas 
Secretarias Municipais de Saúde. 
O equipamento tem capacidade 
para 60 mamografias diariamen-
te.(Fonte: Portal G1)
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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.

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

MP monta força-tarefa para apurar 
caixa 2 do PT na Bahia

 O esquema milionário 
montado pelo Partido dos Traba-
lhadores para desviar recursos 
de programas sociais para cam-
panhas eleitorais de petistas na 
Bahia vai ser investigado por uma 
força tarefa do Ministério Públi-
co. Procuradores e promotores 
vão reabrir o caso que tem como 
alvo o Instituto Brasil, uma ONG 
criada por petistas para camuflar 
a atuação do grupo criminoso. Na 
edição de VEJA desta semana, a 
presidente do instituto, Dalva Sele 
Paiva, revela que a entidade foi 
usada para fazer caixa dois para 
o partido por quase uma década. 
O instituto chegou a movimentar, 
segundo Dalva Sele, 50 milhões 
de reais desde 2004. O caso mais 
emblemático, investigado pelo 
Ministério Púbico há quatro anos, 
ocorreu nas eleições municipais 
de 2008, quando a entidade foi 
escolhida pelo governo do Esta-
do para construir 1.120 casas po-
pulares destinadas a famílias de 
baixa renda. Os recursos – 17,9 
milhões de reais – saíram do Fun-
do de Combate à Pobreza. Des-
se total, 6 milhões de reais foram 
desviados para campanhas do 
PT. "Quem definia os que rece-
beriam dinheiro era a cúpula do 
PT. A gente distribuía como todo 
mundo faz: sacava na boca do 
caixa e entregava para os candi-
datos ou gastava diretamente na 
infraestrutura das campanhas, 

como aluguel de carros de som e 
combustível", diz Dalva Sele. En-
tre os principais beneficiários des-
se banco citados por Dalva Sele, 
estão o senador Walter Pinheiro, 
vice-lider do PT no Senado, o atu-
al candidato do PT ao governo da 
Bahia, Rui Costa, e os deputados 
federais Nelson Pellegrino, Zezéu 
Ribeiro e Afonso Florence, este 
último ex-ministro do Desenvolvi-
mento Agrário de Dilma Rousseff. 
Mas há outros como o atual presi-
dente da Embratur, José Vicente 
Lima Neto, deputados estaduais, 
secretários e ex-secretários do 
governo de Jaques Wagner, como 
Jorge Solla (Saúde), o ex-supe-
rintendente de Educação Clóvis 
Caribé, a deputada estadual Ma-
ria Del Carmen, militantes e diri-
gentes do PT na Bahia. Militante 
histórica do PT, Dalva Sele deixou 
o país pouco depois de conceder 
entrevista. Ela afirma temer reta-
liações do partido e decidiu pedir 
proteção policial do Ministério Pú-
blico tão logo comece a colaborar 
com as investigações. “Tenho re-
ceio daquilo que eles podem fazer 
comigo e com a minha família. Por 
isso, já estou em contato com os 
meus advogados para pedir pro-
teção às autoridades”, diz Dalva. 
Depois de colher informações e 
documentos com a operadora do 
caixa dois do PT baiano, a pro-
motora Rita Tourinho irá ouvir as 
pessoas citadas por Dalva Sele.

“Em entrevista a VEJA, presidente de ONG 
revelou desvios milionários de verbas públicas 
para campanhas petistas. Dois ex-secretários 
do governo da Bahia e uma deputada estadual 

também são citados no esquema. 
Dalva Sele vai pedir proteção policial”

Réu da Lava Jato fala em 
“conivência” de bancos com fraudes

 Em depoimento presta-
do à Justiça Federal, o operador 
de câmbio Luccas Pace, réu no 
processo da Operação Lava Jato, 
afirmou que alguns bancos fo-
ram coniventes com o esquema 
de lavagem montado pelo grupo 
da doleira Nelma Kodama, tam-
bém conhecida como “dama do 
mercado”. Segundo ele, o grupo 
movimentava cerca de U$S 300 
mil por dia. “O banco é coniven-
te na movimentação financeira, 
porque se a mesma empresa, 
que não tem sede, que não tem 
radar, que não tem funcionários 
para, movimenta no dia, um valor 
que na verdade ela não teria con-
dições de movimentar no mês, o 
banco também sabe o que está 
acontecendo”, afirmou. Questio-
nado pelo Ministério Público Fe-
deral, ele disse ainda que o grupo 
movimentava dinheiro em qua-
tro bancos: Bradesco, Banco do 
Brasil, Itaú e Santander. “(…) ele 
(o banco) vê isso todos os dias, 
porque para eu fechar o câmbio 
na corretora, o câmbio tem que 
ser pago pelo próprio importador, 
então eu tenho que encher essas 
contas todos os dias e fazer o 
pagamento todos os dias. Então, 
tem a conivência das corretoras 
dos fechamentos e dos bancos na 
movimentação financeira. De não 
conhecer sócio, sede…”, concluiu 
o operador. Acusado de lavagem 
de dinheiro pelo Ministério Públi-
co Federal, Pace, que trabalhou 
por 32 anos na área internacional 
de bancos antes de entrar para o 
grupo da doleira decidiu colaborar 
com a Justiça no começo do mês. 
Ele relatou que era subordinado 
de Nelma Kodama há oito anos, 
atuando no fechamento das ope-
rações de câmbio do grupo. Ape-
sar de não conseguir identificar 
as agências de cabeça, Pace cita 
dois episódios específicos de co-
laboração dos bancos com o es-
quema de Nelma, uma das quatro 
doleiras alvo da Lava Jato. Ele 
chega a mencionar um gerente do 
Banco do Brasil, Rinaldo Gonçal-
ves de Carvalho, que colaboraria 
com o grupo. Além disso, ele cita 
ainda uma operação fraudulenta 
realizada pelo Bradesco que con-
seguia simular uma transferência 
de clientes que sequer tinham 
conta no banco. “Alguns bancos 
conseguiram, principalmente o 

Bradesco, criar um mecanismo 
onde ele fazia como se saísse 
uma TED de um cliente que nem 
conta tinha no Bradesco”, afirmou 
Pace que disse ainda não ter 
conhecimento de como eram os 
procedimentos internos do ban-
co para fazer esta operação. Por 
fim, ele chega a mencionar ainda 
a falta de fiscalização do próprio 
Banco Central, que permitia bre-
chas para o grupo atuar. “Tanto 
no cadastro do banco quanto 
da corretora, a norma exige que 
você conheça a empresa, vá fisi-
camente, conheça o sócio, pegue 
os documentos originais na mão 
e solicite-as os credenciamentos, 
inclusive de radar ou no caso de 
remessa de frete de agente de 
cargas. Se não solicitou, o cami-
nho está aberto”, disse. “O Banco 
Central e a Receita, nos últimos 
anos nunca mais se entenderam 
junto com os bancos, com relação 
a quem tem que controlar”.
 COM A PALAVRA, OS 
BANCOS: Procurados, os ban-
cos citados informaram que não 
comentariam casos sob inves-
tigação da Justiça. O Banco do 
Brasil, por sua vez, informou que 
já demitiu o funcionário Rinaldo 
Gonçalves de Carvalho. O Banco 
Central também afirmou que não 
iria comentar o caso.
 Abaixo as notas divul-
gadas pelo Banco do Brasil, 
Santander e Bradesco: “O Ban-
co do Brasil afirma que cumpre 
integralmente a legislação em 
vigor e adota controles rigorosos 
de prevenção e combate à lava-
gem de dinheiro. Repudiamos 
qualquer insinuação de conivên-
cia com os delitos investigados 
e informamos que o funcionário 
citado foi demitido do Banco do 
Brasil, por justa causa. Apura-
ções internas sobre sua conduta 
foram repassadas às autorida-
des responsáveis pela investiga-
ção.” “O Santander informa que 
não se manifesta em casos que 
estão sob o exame da justiça. O 
banco esclarece que cumpre ri-
gorosamente as normas locais e 
internacionais de Compliance es-
tabelecidas e avaliadas, periodi-
camente, pelos reguladores.” “O 
Bradesco não comenta assuntos 
que estejam sob investigação pe-
las autoridades.” (Fonte: Estadão 
– Blogs Fausto Macedo). 

“Luccas Pace, que atuava como operador de câmbio da 
doleira Nelma Kodama, afirma que grupo utilizava agências 

do Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil”.
Por Mateus Coutinho e Fausto Macedo
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Sarney: Lula já não tem “aura de invencibilidade”
“De simples adereço”, escreveu o senador, 
“Michel Temer passou a ser decisivo para 
a vitória.” Fora da política, juntaram-se ao 
redor de Marina, pelas contas de Sarney, 
quatro forças: - 1. “Os indignados que há 
pouco mais de um ano provocaram um 
barulho imenso no país”. Alusão aos pro-
testos que lotaram o asfalto em junho de 
2013. - 2. “Seus até recentemente frustra-
dos seguidores” da Rede Sustentabilidade. 
- 3. “As fortes correntes e igrejas evangé-
licas, que a têm como representante''. - 4. 
“As classes conservadoras, desconten-
tes com as políticas econômica, externa, 
energética, agrícola, portuária e fundiária.” 
Marina tem declarado que, se eleita, gover-
nará “com os melhores de cada partido”. 
Diz apreciar o PMDB de Pedro Simon e de 
Jarbas Vasconcelos. E costuma mencio-
nar José Sarney e Renan Calheiros como 
protótipos da “velha política”, que gostaria 
de enviar à oposição. Aboletado no poder 
desde a chegada das caravelas de Cabral, 
Sarney não parece cultivar a pretensão de 
deslizar o seu grupo de apaniguados polí-
ticos para dentro de um hipotético governo 
Marina. Desde logo, ele retribui a antipatia 
dela: “Marina Silva é uma figura carismá-
tica, mística, dogmática, preconceituosa e 

intransigente.” Sarney dá a entender que, 
na Presidência, a antagonista de Dilma se-
ria um salto no escuro. “Marina Silva é uma 
incógnita”. A figura de hoje nada tem a ver 
com sua radical história de guerreira dos 
seringais. Senadora por dezesseis anos 
— em parte dos quais ocupou o Ministério 
do Meio Ambiente de Lula —, deixou uma 
marca de radicalismo, como fundamentalis-
ta, de capacidade limitada, preferindo sem-
pre a confrontação ao diálogo, e buscando 
não o entendimento, mas a conversão.” Na 
opinião de Sarney, o histórico religioso de 
Marina interfere negativamente na atuação 
política dela. “Sua formação é das Comu-
nidades Eclesiais de Base, mas agora é 
evangélica ortodoxa, considerando que 
o mundo se reparte entre os destinados 
à salvação e os condenados à perdição.” 
Na noite de terça-feira (16), num comício 
de Lobão Filho (PMDB), seu candidato ao 
governo do Maranhão, Sarney disse mais 
ou menos a mesma coisa, com outras 
palavras: “A dona Marina, com essa cara 
de santinha, mas [não tem] ninguém mais 
radical, mais raivosa, mais com vontade 
de ódio do que ela. Quando ela fala em 
diálogo, o que ela chama de diálogo é con-
verter você. '' Sarney parece enxergar em 
Marina uma dessas evidências de que a 
palavra “possível” está contida no vocábulo 
“impossível”. O coronel maranhense ano-
tou em seu artigo: “Em política há uma lei 
inexorável: o impossível sempre acontece”. 
No Brasil, várias vezes a tragédia teve con-
sequências drásticas, provocando grandes 
mudanças.” O cacique foi aos exemplos: “o 
suicídio de Getúlio Vargas, que, já pratica-
mente deposto, com a bala no peito atinge 
os adversários; o derrame cerebral e a mor-
te de Costa e Silva, que levam a um golpe 
dentro do golpe, desaguando numa Junta 
Militar e numa nova Constituição outorga-
da; a morte do Presidente Rodrigues Alves, 
eleito pela segunda vez, atingido pela gripe 
espanhola; Tancredo Neves, eleito para fa-
zer a redemocratização, adoece no dia da 
posse e em seguida morre.” Para Sarney, 
Marina Silva encarna um desses momen-
tos que prenunciam grandes mudanças. 
“Sessenta dias antes da eleição, num de-
sastre aéreo, desaparece o candidato a 
presidente Eduardo Campos. A comoção 
toma conta do país, mas não é ela a conse-
quência maior. É a ressurreição de Marina 
Silva, que na eleição anterior obteve 20 mi-
lhões de votos.” Sarney avalia que “a ener-
gia inicial” da onda Marina esgotou-se na 
produção de dois efeitos. Num, a eleição foi 
empurrada para o segundo turno, provocan-
do “uma disputa acirrada, em que tudo pode 
acontecer”. Noutro, o PSDB, “maior partido 
de oposição”, que tem em Aécio Neves um 
“excelente e talentoso candidato”, terminou 
“imprensado pela guerra entre as duas can-
didatas originárias da esquerda.” Os elogios 
a Dilma, por escassos, foram confinados 
num mísero parágrafo do artigo de Sarney. 
Nele, lê-se que a presidente, “com seu forte 
caráter de chefia, já conquistou seu espaço 
como administradora e não é mulher de jo-
gar a toalha ou aceitar humilhação.” A des-
peito do ânimo de Dilma, Sarney revela-se 
um personagem inusualmente inseguro: “A 
campanha atingiu um alto grau de violência, 
com ataques rasteiros”, escreveu, sem dar 
pseudônimo aos bois violentos. “O quadro 
é de pesquisas nervosas, esquizofrênicas, 
que indicam que tudo pode acontecer. As 
sondagens - e são muitas - sempre mos-
tram uma vantagem de Dilma no primeiro 
turno e a vitória de Marina no segundo tur-
no, que exige maioria absoluta.” Traduzindo 
o sentimento que lhe invade a alma, Sarney 
sentenciou: “A palavra certa para a atual si-
tuação brasileira é perplexidade.” Ao trocar 
seu raciocínio em miúdos, ele esboçou um 
cenário que é oposto ao que se verificou em 
2010, quando Dilma foi alçada da condição 
de poste para a poltrona de presidente. “O 
Brasil perdeu o otimismo, há um alto aque-
cimento do censo crítico, desapareceu a 
sacralidade das políticas sociais.” Como se 
fosse pouco, Sarney insinuou que o patrono 
de Dilma já não parece disposto a defendê-
-la a qualquer custo. “O presidente Lula dá 
sinais de não desejar engajar-se num pacto 
de morte e se afasta de um duelo fatal. O 
quadro é de um labirinto. Mistério e imprevi-
são.” (Fonte: Blog do Josias – Site UOL).

Por Josias de Souza

 Dono de um olfato que lhe ren-
deu 58 anos de exercício de mandatos 
eletivos, José Sarney fareja um 2014 ás-
pero para seus aliados do PT. Começa a 
enxergar o mundo de ponta-cabeça. Acha 
que a entrada de Marina Silva na disputa 
sucessória provocou “um tsunami polí-
tico”. Avalia que “em torno dela se criou 
uma frente robusta de combate ao PT e ao 
governo Dilma, abrindo uma possibilidade 
antes considerada impossível: derrotá-los.” 
“Para fugir da ameaça de derrota, pensa-
ram alguns líderes do PT até mesmo em 
fazer Lula candidato”, constata o morubixa-
ba do PMDB. O calendário já não permite a 
troca de candidato. Talvez nem adiantasse, 
insinua Sarney: Lula “parece também ter 
sido atingido pelo maremoto e ter perdido 
a aura da invencibilidade, embora mante-

nha seu carisma e ainda seja a maior li-
derança política do país.” As avaliações de 
Sarney constam de um artigo pendurado 
nesta quarta-feira (17) no seu site. Publi-
cado originalmente no diário espanhol El 
País, há uma semana, o texto passara 
praticamente despercebido. Chama-se ‘O 
Brasil em um labirinto’. Ecoa em público 
um pessimismo que os aliados de Dilma só 
ousam sussurrar em privado. Na definição 
de Sarney, os apoiadores que potenciali-
zam as chances eleitorais de Marina “são 
os mais ecléticos”. Na área política, ele 
inclui pedaços do próprio conglomerado 
governista. Menciona “alas descontentes 
do PT e o incalculável número de grupos 
dos partidos aliados queixosos do trata-
mento recebido da presidente Dilma e da 
direção do PT.” “A sensação dos aliados”, 
anotou Sarney, é a de que Dilma e o PT 
“fizeram de tudo para massacrá-los nos 
Estados, criando confrontações e arestas, 
e que agora há oportunidade para reagir.” 
Com rara sinceridade, o coronel do PMDB 
incluiu seu próprio partido na banda dos 
revoltados. “Muito dividido”, qualificou Sar-
ney, o PMDB “só não vota contra Dilma por 
causa do vínculo de sua participação na 
chapa” encabeçada pela candidata do PT. 


