
Redação: Praça XV de Novembro, 559  - Centro - Fones: 3431-2447 / 9136-0096 - Ano 18 - Nº 867
Prata (MG), Sexta-feira, 07 de Novembro de 2014

 

Diretor e Jornalista Responsável
Gilberto de Camargos Cunha

Registro DRT/MG – 08520
Tiragem: 3500 exemplares

Impressão: Breda Artes Gráfica Ltda 
Edição Semanal  

Distribuição Gratuita na Cidade e na Zona Rural 

e-mail:  jornalnegocios@gmail.com
site: http://jornalnegocios.wordpress.com/

Dia de Finados

 Dia 02 de novembro 
de 2014 muitas pessoas com-
pareceram aos dois cemitérios 
do município do Prata, para vi-
sitarem os túmulos de seus fa-
miliares. A ornamentação ficou 
a cargo da Primeira-dama e 
Secretária de Ação Social, Tra-
balho e Promoção Humana Letí-
cia Gardim Monteiro Amui e sua 
equipe. Os servidores públicos 
fizeram nova pintura no piso e 
uma limpeza geral. A Primeira- 

dama e todos os funcionários 
que colaboraram, não mediram 
esforços para colocar os dois 
cemitérios bem receptivos e 
adequados. Proporcionando o 
aconchego necessário nestes 
momentos, foi celebrada uma 
missa no cemitério municipal 
pelo padre José Eduardo Faria, 
às 8hs da manhã, onde estavam 
presentes o Prefeito Dr. Anuar, a 
Primeira-dama Letícia e muitos 
fiéis.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO PAM
 Foi fixado no PAM, ma-
terial informativo sobre a classi-
ficação de risco do paciente e a 
relação com o tempo de espera. 
É importante entender a diferença 
entre emergência (caso gravíssi-
mo com atendimento imediato) e 

urgências (casos graves e mode-
rados com atendimento entre 10 e 
50 minutos). Para os casos pouco 
urgentes ou não urgentes o tempo 
de espera poderá ser maior. Infor-
me-se no PAM e colabore para o 
bom atendimento de todos!
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
TRANSCREVO NESTA COLUNA, E-
-MAIL QUE RECEBI DE ELDELVAN 
MORAIS DE BARROS, EX-GEREN-
TE DA COPASA EM NOSSA CIDA-
DE E QUE DEIXOU MUITAS SAU-
DADES AOS PRATENSES PELOS 
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTA-
DOS À POPULAÇÃO: - Caro amigo 
Gilberto. Completo um ano que me 
despedi de minha querida cidade de 
Prata e dos muitos amigos que fiz ao 
longo de quase nove anos bem vivi-
dos nessa cidade.  Como é bom olhar 
para trás e sentir aquela gostosa sen-
sação da saudade. Fico muito grato 
a você, meu amigo, por, toda sema-
na, me mandar à edição do Jornal de 
Negócios, para eu me manter atuali-
zado das notícias. Acompanho com 
carinho, me alegro com as boas no-
tícias e sofro com as más. Tenho um 
orgulho muito grande de ter aprendi-
do com a convivência dos pratenses. 
Que o Grande Arquiteto do Universo 
lhe dê força e sabedoria para conti-
nuar com vossa nobre missão. Até 
breve!
COMUNICADO COPASA - A Copasa 
informa que está suspensa a realiza-
ção de rodízio e o abastecimento está 
ocorrendo normalmente na cidade de 
Prata. Para reforçar o abastecimento 
de água na cidade foram equipados 
dois poços profundos que já estão 
em operação. As chuvas do último fi-
nal de semana também contribuíram 
para normalizar o abastecimento. A 
Companhia ressalta que os níveis do 
córrego do Sidnei e dos poços pro-
fundos, que agora abastecem a cida-
de, continuam baixos, e em queda, 
em decorrência do longo período de 
estiagem. 
CONSUMO CONSCIENTE - Apesar 
da suspensão do rodízio, a Copasa 
conta com a colaboração de todos 
os moradores de Prata para enfrentar 
este período de estiagem, evitando 
desperdícios. Atitudes simples como 
lavar o carro com balde de água no 
lugar da mangueira; deixar a torneira 
fechada enquanto escova os dentes; 
tomar banhos rápidos, suficientes 
para a higiene corporal; aguar plantas 
com regador; e não lavar o passeio 
com água tratada fazem toda a dife-
rença. A Copasa lembra que o uso 
consciente da água é importante em 
qualquer estação do ano.
SEMI FINAIS DO CAMPEONATO 
AMADOR - A Prefeitura do Prata e 
a Associação Atlética Pratense, con-
vidam toda a População para assistir 
as semi finais do Campeonato Ama-
dor, neste domingo, dia 09 de novem-
bro, às 14:30 horas, entre as equipes 
do São Paulo x Atlético Mineiro e as 
16:30 horas entre as equipes do Flu-
minense x Grêmio, no Estádio Cid 
Pádua Vilela. Entrada Franca. Vamos 
participar!
O QUE REPRESENTA DIA DE FI-
NADOS PARA NÓS - Assim como 
outras datas são importantes para 
nossas vidas, o dia 02 de novembro, 
mais conhecido como dia de finados, 
também tem sua relevância, pois foi 
criado em homenagem às pessoas 
falecidas. A morte é o cessar definiti-
vo da vida, seja ela humana, vegetal 
ou animal, que pode acontecer por di-
ferentes motivos, como doenças, aci-
dentes ou violência. O dia dos mortos 
é um dia de respeito, dedicado para 
que as famílias celebrem a vida eter-
na dos seus entes falecidos, tendo 
esperança de que tenham sido rece-
bidos pelo reino de Deus. As missas 
em memória às pessoas falecidas ti-
veram sua origem no século IV, mas 
foi no século seguinte que a igreja 
passou a consagrar um dia para essa 

celebração. A escolha da data se deu 
em virtude do dia de todos os santos, 
primeiro de novembro, pois os religio-
sos acreditavam que todas as pesso-
as, ao morrerem, entram em estado 
de graça, mesmo não sendo canoni-
zados.  Existem alguns símbolos que 
são muito utilizados no dia dos mor-
tos para homenageá-los. Os crisânte-
mos representam o sol e a chuva, a 
vida e a morte e por serem flores mais 
resistentes são muito usadas nos ve-
lórios. As velas significam a luz do 
falecido, as coisas boas que eles dei-
xaram para seus parentes vivos. Mui-
tas vezes, no dia de finados, o tempo 
fica nublado ou chuvoso. As crenças 
populares dizem que isso acontece 
porque as lágrimas das pessoas são 
derramadas dos céus. No dia de fina-
dos, as pessoas enfeitam os túmulos 
com flores, acendem velas e muitas 
mandam rezar missas pelos parentes 
que perderam. É um dia muito triste, 
pois através das homenagens feitas, 
as pessoas voltam a sofrer a dor da 
perda, entristecendo-se e até choran-
do por saudade. Esses sentimentos 
devem ser respeitados, pois não é fá-
cil aprender a viver sentindo a falta de 
alguém que antes fazia parte de sua 
vida, que estava presente em tudo, 
que oferecia amor, dedicação e cari-
nho. Com certeza, todas as pessoas 
sentem muito a ausência das pesso-
as que amam.
INFORMATIVO UAITEC - A Secreta-
ria de Estado Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior está definindo com 
as IPES – Instituições Públicas de 
Ensino Superior, a grade de cursos 
de graduação, pós graduação e tec-
nólogos, a serem ofertados, gratuita-
mente à população de Prata e Minas 
Gerais através das UAITECs. Assim 
que esta grade estiver definida, será 
disponibilizado no site com todas 
as informações que orientarão as 
inscrições e acesso a eles. Informa-
ções: (34) 3431 - 1383 / www.uaitec.
mg.gov.br 
CURSO DE COMPETENCIA BÁSI-
CA - O Curso teve como objetivo dis-
ponibilizar informações sobre as polí-
ticas públicas, na área da educação, 
executadas pelo governo federal: o 
financiamento dessas políticas e o 
papel do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação - FNDE no 
apoio a efetivação dessas políticas. E 
também, com o propósito de identifi-
car como a sociedade pode realizar o 
acompanhamento e o controle social 
dos recursos públicos destinados à 
educação. Obrigada a todos os cur-
sistas pela parceria e dedicação ao 
curso. (Marilza Viana Silvério – Tu-
tora)
HINO DA APRALE - Na posse dos 
acadêmicos um dos pontos fortes, 
foi o hino da entidade, todos irmana-
dos contaram como se fosse o Hino 
Nacional. Escrevendo a letra (Vai 
cuidar nossa amada academia, com 
desvelo de eventos culturais, dando 
grande destaque a primazia aos ben-
quistos e belos festivais. As gincanas 
e aos grupos teatrais, vai olhar com 
ternura cada dia e bem como as ar-
tes marciais e aos gentis recitais da 
poesia! E por isso a Aprale, bem con-
tente, se dirige a cidade toda inteira 
e convidam os jovens, nossa gente 
para erguerem conosco tal bandeira! 
Pra mostrar que o Prata, em letra e 
arte e lutando, com força verdadeira, 
com carinho e amor também faz parte 
desta grande cultura brasileira. (Letra 
de Francisco Assis Menezes e Músi-
ca de Marcos Antônio de Camargos 
Novais).
DROGA E ALCOOLISMO – Na Fa-
mília e na Sociedade foi o tema da 
palestra proferido pelo delegado re-
gional da Polícia Civil, Cesar Felipe, 

O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447
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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

promovida pela Pastoral Familiar. Fe-
lipe falo sobre a forma de conseguir a 
droga, sua dependência e o mal que 
causa ao consumidor, a família e a 
comunidade e fez um alerta  sobre os 
perigos e o mal das drogas, que está 

se tornando o fim de muitas famílias. 
A coordenação da Pastoral Familiar 
avaliou positivamente o encontro 
agradeceu por este primeiro grande 
esclarecimento e já ficou acertado um 
novo encontro.

VENDO OU TROCO CASA - Por carro acima do ano de 2013, na Rua 
Belonizio José de Souza, bairro jardim Brasil, com 03 quartos, banheiro, 
sala, cozinha, copa, murada na frente, rebocada por dentro, garagem falta 
cobrir. Tratar (34) 9699-7140 falar com Claudemar.
VENDO CASA – Na Rua Calista nus, Bairro Cruzeiro do sul, com 03 quar-
tos, sendo 1 suíte, 2 salas, cozinha, copa, garagem p/ 2 carros: Tratar 
9699-7140 ou 9966-7429.
VENDO UMA MESA – Com tampa de vidro, pés de madeira, com 06 ca-
deiras de madeira, com estofado. Tratar: 9997-1709 falar com Marco.
VENDO TERRENO – Na Rua Monte Carmelo - N° 81, Bairro Vila de Fáti-
ma. Tratar: 9136-0096 TIM - 9999-8767 CTBC – 9974-7415 CTBC.

CLASSIFICADOS

Casa comum
 A casa é o ambiente pro-
pício para o aconchego familiar. 
Mas ela pode ter dimensões elás-
ticas, sendo identificada também 
como espaço comum onde as pes-
soas constroem suas vidas, criam 
relacionamentos e convivência. 
Assim podemos dizer do país, dos 
Estados, dos Municípios, ou das 
comunidades. Um templo religio-
so pode ser também considerado 
lugar comum para seus adeptos. 
Na Liturgia católica se faz memó-
ria da Basílica de São João do La-
trão, como primeiro templo cristão, 
que precede a todos os outros. 
Ela está na cidade de Roma, sen-
do a primeira catedral do mundo 
católico, onde foram realizados 
importantes encontros, Concílios 
Ecumênicos e outros eventos que 
ajudaram na caminhada de refle-
xão teológica e pastoral da Igreja 
no mundo. Os espaços de convi-
vência devem ser suportes para 
projetos de vida com liberdade, 
vislumbrando um futuro cada vez 
melhor, uma sociedade totalmente 
nova e saudável para todos. Bibli-
camente falando, significa apontar 
para uma “nova Jerusalém”, que 
tinha como referência motivadora, 
o templo, o local comum, de onde 

brotavam os objetivos para a his-
tória do povo. O profeta Ezequiel 
apresenta a imagem de um tem-
plo, de onde sai um rio de água, 
que fecunda a terra, produz pei-
xes, árvores com frutos e folhas 
que servem de remédio (Ez 47,1-
12). É a imagem da casa comum, 
entendendo como espaço da força 
de Javé, dando sentido para a ca-
minhada difícil ou não do povo. É 
importante ter em conta a fecundi-
dade da água, fonte de vida. Sem 
ela tudo morre de forma improduti-
va. Na travessia do Mar Vermelho, 
a água representa a libertação do 
povo que, até então, era escravo 
no Egito. Hoje esta sena é cele-
brada como páscoa, passagem de 
libertação, ligando água e templo 
como vida do povo. Mas o templo 
pode ser também ambiente de 
exploração, como os vendilhões 
do templo no tempo de Jesus (Jo 
2,13-22). Pior ainda é explorar o 
povo em nome de Deus, usando 
um espaço que deveria ser de li-
bertação e dignidade. A religião 
não pode ser expressão de sim-
ples fator econômico e de explora-
ção da ingenuidade das pessoas. 
(Dom Paulo Mendes Peixoto - Ar-
cebispo de Uberaba).



3Sexta-feira, 07 de Novembro de 2014

Contra os absurdos dogmas do voto eletrônico
 Democraticamente, em 
nome da segurança do Direito, 
não dá para compreender a manei-
ra dogmática com que o Tribunal 
Superior Eleitoral sempre tratou o 
processo eletrônico de votação no 
Brasil. Ninguém consegue enten-
der por que o TSE sempre jogou 
contra qualquer proposta de apri-
moramento do sistema que obriga 
o eleitorado a aceitar, como um 
dogma inquestionável e uma ver-
dade absoluta, o processamento 
informatizado de resultados que 
não podem ser publicamente au-
ditados ou recontados - utilizando-
-se, por exemplo, o voto impresso 
na urna eletrônica. Mais estranha 
ainda foi a reação intempestiva do 
corregedor-geral do "Judiciário" 
Eleitoral (chamar de "Justiça" elei-
toral é um exagero terminológico) 
contra o pedido do deputado Carlos 
Sampaio (PSDB-SP) para uma au-
ditoria especial do TSE sobre o re-
sultado da eleição presidencial de 
domingo. O ministro João Otávio 
Noronha reagiu muito mal contra 
o coordenador jurídico da campa-
nha de Aécio Neves: "Não somos 
a Venezuela, a Bolívia. O Brasil é 
um país democrático e temos uma 
Justiça Eleitoral democrática. Não 
acredito que o Aécio esteja por trás 
disso. É muito negativo para a ima-
gem do processo eleitoral e para 
o processo democrático. Estão 
questionando o próprio processo, 
ao insinuar que ele está viciado. 
Sou corregedor: que me apontem 
o erro, os vícios". Membro também 
do TSE, o ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Federal, 
também considerou exagerada a 
reação do corregedor João Otá-
vio Noronha. Gilmar alfinetou: "É 
a oportunidade de o TSE encerrar 
os boatos e dialogar com a comu-
nidade. É preciso serenidade para 
encarar isso (o pedido). Não é 
motivo para grande preocupação 
(esse pedido). Estou convencido 
de que o sistema é seguro, mas é 
preciso convencer os usuários. Há 
um imaginário sobre isso, muita 
lenda urbana". Autor do pedido de 
auditoria especial, Carlos Sampaio 
tentou até minimizar a repercussão 
negativa no judiciário eleitoral: " 
Temos tranquilidade em relação ao 
resultado, mas não é esse o senti-
mento de uma parcela significativa 

do país. Pedimos essa auditoria 
para tranquilizar a população. O 
ministro Noronha não entendeu. 
Vou pessoalmente fazer esse es-
clarecimento a ele. Não sei como 
alguém pode entender que isso 
faz mal ao TSE. Não apontei uma 
única fraude ou denúncia, mas 
tem pessoas coletando assinatu-
ras para anular a eleição, recebo 
nas redes sociais milhares de re-
clamações e denúncias de fraude. 
Não é o meu sentimento, mas para 
quê ver o país nessa agonia?". O 
nosso moderníssimo sistema de 
apuração já teve sua eficiência tec-
nicamente contestada em público. 
Todo mundo sabe que um jovem 
hacker recém formado pela Univer-
sidade de Brasília acessou o siste-
ma das urnas eletrônicas no TSE 
e descobriu, entre 90 mil arquivos, 
um software que possibilita a ins-
talação de programas fraudados: 
o “Inserator CPT”. A provocação 
foi planejada pela CMind (Comi-
tê Multidisciplinar Independente), 
formado por especialistas em tec-
nologia. A ação foi uma reação ao 
presidente do TSE, José Dias To-
ffolli, que não abriu edital para 
testes das urnas das eleições de 
2014. O problema mais grave, no 
entanto, não está nas urnas, cujo 
sistema é fornecido pela empresa 
Módulo Security SA. Mas sim na 
totalização final - em cujo resultado 
o "judiciário" eleitoral nos obriga a 
acreditar cegamente, sem contes-
tação, como se fosse um dogma. 
Qualquer especialista em informá-
tica sabe que não existe segurança 
em dados transmitidos dos municí-
pios para os TREs e dos estados 
para Brasília via internet. Um pro-
grama "robô" (sem muita sofistica-
ção) pode interferir na transmissão 
- só sendo notado por uma elite de 
técnicos das empresas de telefonia 
que cuidaram da transmissão dos 
dados (a OI e a Vivo). Quem garan-
te que isto não ocorreu na "virada" 
de votos da Dilma sobre o Aécio? 
O técnico em computação Morvan 
Bliasby criou um abaixo-assinado 
eletrônico cobrando que a Justiça 
Eleitoral adote o sistema de “paper 
track” ou papelzinho de contrapro-
va do voto na urna eletrônica. O 
problema é que o Tribunal Superior 
Eleitoral, estranhamente, sempre 
foi contra a adoção deste medida 

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
que acaba com o dogma da elei-
ção - na qual somos obrigados a 
aceitar o resultado final dado em 
poucas horas, sem qualquer direito 
a contestação ou qualquer chance 
de recontagem real. O "Paper Tra-
ck" ou papelzinho de votação ele-
trônica confere ao processo de vo-
tação em urna eletrônica, no Brasil, 
recurso de comprovação física de 
votação, de modo a conferir mais 
segurança na fase de totalização 
dos votos. Novamente, o resulta-
do eleitoral nos foi imposto goela 
abaixo. Ninguém pode contestar. 
O sistema não permite auditoria e 

nem recontagem. Merece ser apri-
morado. Por que temos de apre-
sentar um resultado eleitoral tão 
rapidamente, como se fosse uma 
segura aposta no cassino do Al 
Capone? Por que os votos não po-
dem ser recontados, fisicamente, 
via impressão na urna, a partir da 
fiscalização inicial de quem efetiva-
mente votou? Infelizmente, o elei-
torado brasileiro não tem poder de 
mobilização suficiente para exigir 
a transparência total do processo 
eletrônico de votação. (Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 
1 de Novembro de 2014).

POSSE FESTIVA DOS ACADÊMICOS DA APRALE

 A posse aconteceu no dia 30 de abril no Jatobá Country Clube, às 20 ho-
ras, contando com a presença de autoridades constituídas, destacando a presença do 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, presidente da Câmara Municipal Darlon, secretários de 
administração, vereadores, acadêmicos, familiares e convidados. A nova diretoria ficou 
assim constituída, para o biênio 2014/2016: Presidente Jose Cleanto Vilela Reis, Vice-
-Presidente: Francisco de Assis Menezes, Tesoureira: Ana Augusta Novais, 2º Tesoureiro: 
Nereida Vieira, Secretaria: Verediana Alves, 2º secretária: Elite Nascimento Dias. Rela-
ções Públicas: Miguel Alcanjo Soares. Conselho Fiscal Efetivo: Ronilson Nunes Silva, 
Noilma Passos, João Batista Souza. Conselho Fiscal Suplente: Alor de Camargo Junior, 
Donizete Nunes Silva, Cecília Camargos. Após a posse foram empossados e novos aca-
dêmicos, Carla Agrelli Alves, Nair Rosário Andrade Oliveira, Maria Eunice Souza Vieira 
Cunha, Maria Helena Cruz de Mello, Delcio Costa Bastos. O cerimonial contou com a 
entrega dos diplomas, juramento dos novos acadêmicos, hino da Aprale, várias apresen-
tações culturais, dentre elas musicas que marcaram uma geração. Após o cerimonial foi 
servido um delicioso coquetel, musica e muita dança. Segundo o presidente José Cleanto 
a função da Aprale e resgatar e inovar a nossa cultura.

Aécio reúne aliados pela “oposição 
mais vigorosa que o país já viu”

“Tucano se reuniu com representantes de seis partidos e foi aclamado, 
mas disse que oposicionistas não precisam de um líder”

 Em um ato com a presen-
ça de políticos do PSDB e de mais 
seis partidos, o senador Aécio Ne-
ves prometeu nesta quarta-feira fa-
zer uma oposição firme ao governo 
da presidente Dilma Rousseff. Ele 
encerrou seu discurso conclaman-
do os aliados fazer "a mais vigo-
rosa oposição a que esse país já 
assistiu". O evento, realizado em 
um auditório da Câmara dos Depu-
tados, foi organizado para marcar o 
papel do tucano na função de líder 
inconteste do bloco oposicionista 
ao governo Dilma Rousseff.  O pró-
prio Aécio, entretanto, disse que a 
oposição não precisa ser liderada. 
Depois de ouvir vários pronuncia-
mentos em que foi saudado como 
comandante do bloco oposicionis-
ta, o tucano adotou um discurso 
diferente: "A oposição brasileira 
hoje não precisa de um líder. Ela 
tem viva na alma e no sentimento 
de milhões de brasileiros sua mais 
importante essência, que é a indig-
nação com tudo o que vem acon-
tecendo no Brasil nesses últimos 
anos, mas também uma esperança 
forte e enraizada em relação àqui-
lo que podemos mudar", afirmou. 
Ao citar um conselho que recebeu 
do avô Tancredo Neves, o tucano 
deixou subentendido que sua ação 
como opositor no Congresso é um 
caminho essencial para pleitear 
uma nova candidatura à Presidên-
cia: "Voto você nunca tem, voto 
você teve. E você tem que traba-

lhar muito para manter viva, nessas 
pessoas que lhe depositaram atra-
vés do voto sua confiança, a mes-
ma chama que as fez acordar num 
domingo e ir às urnas tentar mudar 
o Brasil". Aécio criticou os ataques 
desferidos pela campanha petista 
contra seus adversários e lembrou 
a frase em que Dilma Rousseff afir-
mou ser possível fazer "o diabo" 
nas eleições. "Pelo menos cumpri-
ram a palavra: disseram que iriam 
fazer o diabo nessas eleições. O 
diabo se envergonharia de muitas 
coisas que foram feitas nessas 
eleições", afirmou. O tucano tam-
bém ironizou o aumento na taxa 
de juros e o reajuste na gasolina, 
anunciados logo após as eleições: 
"Perguntavam: 'Aécio e as medi-
das amargas quais serão?' Estão 
aí". No evento, onde foi aplaudido 
por diversas vezes, Aécio ouviu 
promessas de lealdade de líderes 
do DEM, do SD, do PPS e do PSC, 
além da senadora Ana Amélia (PP-
-RS) e do vice-governador eleito de 
Pernambuco, Raul Henry (PMDB). 
Entre os tucanos, estavam o gover-
nador reeleito do Pará, Simão Ja-
tene, o governador eleito do Mato 
Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, 
e o prefeito de Manaus, Arthur Vir-
gílio. "Política é fascinante porque 
o suposto derrotado é aplaudido to-
dos os dias e a suposta vencedora 
se enclausura num mausoléu", dis-
se Virgílio em seu discurso. (Fonte: 
Site Revista Veja)
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Agronegócio continua a 
atrair estrangeiros 

 A agropecuária brasileira 
segue nos radares dos investido-
res estrangeiros, que têm marca-
do presença através de operações 
de fusão e aquisição. Entretanto, 
a falta de clareza em alguns seto-
res, a política adotada no País e a 
estimativa de margens baixas nas 
commodities devem impor cautela 
a estes investimentos em 2015. 
De acordo com dados consoli-
dados pelo Rabobank, em 2013, 
60% das transações de fusões e 
aquisições no País assessoradas 
e concluídas pelo banco foram 
realizadas com participação de 
companhias internacionais, prin-
cipalmente as norte-americanas 

ou asiáticas. "O segmento de 
fertilizantes líquidos, por exem-
plo, apresenta um crescimento 
expressivo. Mesmo sendo um ni-
cho relativamente pequeno, ele 
vem atraindo muitos investimen-
tos estratégicos", diz o especialis-
ta em Mergers & Acquisitions do 
Rabobank, Rodolfo Hirsch. Sócio 
da Demarest Advogados no seg-
mento de Agronegócios, Renato 
Buranello, acrescenta que a área 
de insumos agrícolas como um 
todo, assim como as de sementes 
e grãos tendem a conseguir boas 
oportunidades no mercado inves-
tidor. (Fonte: DCI - Diário do Co-
mércio & Indústria)

Mais um mês de queda no 
preço ao produtor de leite 
 O aumento da produção é 
o principal fator de baixa sobre as 
cotações. O consumo patinando 
e resistente às altas é outro fator. 
Considerando a média nacional, o 
produtor recebeu R$ 0,986 por li-
tro, queda de 0,6% em relação ao 
pagamento anterior. O mercado 
está andando de lado desde abril. 
A queda é de 1% desde o pico de 
preço, em agosto. Considerando 
os valores corrigidos pelo IGP-DI, 
o preço vigente está 7% menor na 
comparação com o pagamento re-
alizado no mesmo período do ano 

passado. É importante destacar 
que no Sul, a produção de leite ten-
de a cair em curto e médio prazo, 
com a retirada das vacas das pas-
tagens de inverno, para o plantio da 
safra de verão. Por outro lado, no 
Brasil Central e região Sudeste a 
oferta de leite deverá aumentar. É 
o início da safra (a partir de novem-
bro) e historicamente estes estados 
produzem volumes consideráveis 
neste período. Para o pagamento 
de novembro (produção de outu-
bro), a pressão de baixa ganha for-
ça. (Fonte: Scot Consultoria)

Meta nacional é imunizar 
150 milhões de cabeças 

 De acordo com a Secre-
taria de Defesa Animal (SDA), 
órgão vinculado ao Ministério 
da Agricultura, o País deve va-
cinar nesta campanha antiaftosa 
150 milhões de animais. Em 14 
estados – Acre, Alagoas, Ama-
zonas, Ceará, Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Piauí e São 
Paulo – a vacinação deve ser 
feita em todo o rebanho de bo-
vinos e bubalinos. Em Roraima 
a campanha está sendo finaliza-
da e em Rondônia teve início na 
metade do mês de outubro. Nos 
estados da Bahia, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Tocantins, Sergipe e Distrito Fe-

deral, a vacinação deve ser fei-
ta nos animais com idade abai-
xo de 24 meses. Já no Amapá, 
ocorrerá a primeira vacinação 
anual de todo o rebanho. Santa 
Catarina não está inserida no ca-
lendário, por já ser reconhecida 
como zona livre de febre aftosa 
sem vacinação. De acordo com 
o Ministério, na última campa-
nha 97,55% dos animais foram 
vacinados. O rebanho nacional 
está estimado em 212,4 milhões 
de cabeças. O governo federal 
alerta que depois da vacinação, 
o produtor deve apresentar a re-
lação dos animais e a nota fiscal 
da vacina nos escritórios do ser-
viço veterinário oficial para com-
provar a vacinação do rebanho. 
(Fonte: Folha Web)
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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:

(34)9974-7415

Vendo esta casa

Aécio diz que "o diabo se envergonharia" de campanha eleitoral do PT

Na Rua Uberlândia, Vila 
de Fátima, com 03 quar-
tos sendo um suíte, sala, 

banheiro social, copa, 
cozinha, garagem pra 04 
carros, lavanderia, área 
com banheiro, churras-

queira, piscina e cozinha 
com fogão a lenha com 

dispensa. 
Tratar: (34)9974-7415

Vendo esta casa

 Atuando como "mestre de 
cerimônias", o senador Aécio Ne-
ves (PSDB-MG), candidato derro-
tado ao Palácio do Planalto, disse 
em reunião da Executiva Nacional 
do PSDB e aliados nesta quarta-
-feira (5) que "o diabo se envergo-
nharia" do que o PT fez nas elei-
ções presidenciais deste ano. "As 
eleições deste ano tiveram marcas 
muito claras, distintas, uma delas 
protagonizada por nossos adver-
sários. A campanha da infâmia, da 
mentira, da utilização sem limites 
da máquina pública como objeto 

de poder. Pelo menos cumpriram 
a palavra, disseram que iam fazer 
o diabo nas eleições, o diabo se 
envergonharia de muitas coisas 
que foram feitas durante essas 
eleições", afirmou o senador. Aé-
cio citou a palavra "diabo" em re-
ferência ao que a presidente Dilma 
Rousseff (PT) disse em março do 
ano passado sobre fazer "o dia-
bo na eleição". O senador abriu a 
reunião da Executiva Nacional do 
PSDB propondo um pacto a toda 
oposição ao governo petista. "Nós 
estamos a partir de hoje selando 
aqui um pacto de uma oposição 
revigorada e vitoriosa, porque dis-
putamos essas eleições falando a 
verdade", declarou o tucano. "Tão 
importante quanto governar é fa-
zer oposição". O tucano fez duras 
críticas ao governo e prometeu 
fazer oposição com a "mesma de-
terminação" que se preparou para 
ser presidente do país. "Com a 
mesma determinação que me pre-

“Chanceler Luiz Alberto Figueiredo foi convidado a esclarecer convênio entre MST e Venezuela. Já Chioro, da Saúde, falará de contratos com a Labogen”

parei para encarar a candidatura, 
eu me preparei para fazer opo-
sição. A oposição brasileira hoje 
não precisa de um líder, ela tem na 
alma de milhões de brasileiros a 
indignação", declarou Aécio. Para 
ele, o brasileiro tem a esperança 
de que tudo melhore e que é pa-
pel da oposição exigir isto do go-
verno. A reunião contou com líde-
res do DEM, Solidariedade, PSC, 
PPS e PP, além de parlamentares 
e membros do PSDB. Participam 
do encontro Rubens Bueno (PPS-
-PR), Roberto Freire (PPS), Pastor 
Everaldo (PSC), Mendonça Filho 
(DEM-PE) e Paulinho da Força 
(SD). O senador eleito por São 
Paulo, José Serra (PSDB-SP) e 
o governador reeleito Geraldo Al-
ckmin não compareceram. Aécio 
retornou ao Congresso Nacional 
nesta terça feira (4) e foi recebido 
por militantes com festa, aplausos 
e até Hino Nacional. Após a elei-
ção, o parlamentar tem sido con-

siderado o principal líder da opo-
sição, que na semana passada 
forçou a primeira derrota no Con-
gresso da presidente Dilma após a 
reeleição, com a derrubada de um 
decreto presidencial sobre conse-
lhos populares. O prefeito de Ma-
naus, Arthur Virgílio (PSDB), fez 
um discurso criticando a presiden-
te Dilma Rousseff  (PT) e o gover-
no petista. "Eu fico bravo quando 
eles [petistas] falam que são con-
tra financiamento público porque a 
Petrobras financia as eleições há 
muito tempo", disse Virgílio. "Eu 
tenho convicção que o tempo vai 
passar rápido, nós temos uma pre-
sidente fraca." Para ele a oposição 
"fez muito bem de derrubar o de-
creto dos conselhos bolivarianos". 
O prefeito também exaltou Aécio.   
"Um senador com 51 milhões de 
votos é a primeira vez". "É consen-
so que Aécio saiu muito forte des-
sa eleição", afirmou o Mendonça 
Filho. (Fonte: Site UOL)

Mais três ministros de Dilma terão de dar explicações à Câmara
 A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados aprovou 
nesta quarta-feira requerimento 
para que o ministro Luiz Alberto Fi-
gueiredo, que comanda o Itamara-
ty, preste depoimento sobre o con-
vênio firmado entre o Movimento 
Sem Terra (MST) e o governo ve-
nezuelano. O pedido de audiência 
inicialmente havia sido apresen-
tado no formato de convocação, 
quando o depoente é obrigado a 
comparecer para prestar esclare-
cimentos, mas foi transformado 
em convite – quando a presença 
não é obrigatória – após um acor-
do entre a oposição e deputados 
governistas. Figueiredo deve com-
parecer ao colegiado no próximo 
dia 19. O convênio entre lideran-
ças do MST e o ministro para Co-
munas e Movimentos Sociais da 

Venezuela, Elias Jaua, foi firmado 
no fim do mês passado na sede 
da Escola Nacional Florestan Fer-
nandes, local que promove cursos 
idealizados pelos sem-terra. Jaua 
também acumula o cargo de vice-
-presidente do “Desenvolvimento 
do Socialismo Territorial”. Segun-
do nota divulgada pelo próprio 
governo venezuelano, foi firmada 
uma série de acordos com vistas 
a “fortalecer o que é fundamental 
para uma revolução socialista, que 
é a formação, a consciência e a or-
ganização do povo para defender 
o que já foi conquistado e seguir 
avançando na construção de uma 
sociedade socialista”. O ministro 
Jaua recentemente ocupou as pá-
ginas dos jornais ao ter a babá da 
família presa pela imigração com 
uma arma na mala. O episódio se 
deu justamente quando o vene-

zuelano chegava ao Brasil para 
participar de encontro com o MST. 
Em requerimento, o deputado Ro-
naldo Caiado (DEM-GO) criticou o 
acordo: “O governo brasileiro tem 
tanto a responsabilidade de res-
peitar o pluralismo político e de 
ideias como tem a obrigação legal 
e constitucional de jamais permitir 
que sejam assinados acordos, por 
quem quer que seja, em que se-
jam violados os princípios da so-
berania e da não-intervenção. Que 
esse Senhor Jaua tente fazer revo-
lução socialista em seu país, mas 
é gravíssimo que venha ao Brasil, 
com a permissão do governo bra-
sileiro, insuflar movimentos que já 
perpetraram atos de extrema vio-
lência em nosso país”, afirmou no 
documento. Também para explicar 
a parceria, o ministro Laudemir 
André Müller, do Desenvolvimento 

Agrário, vai comparecer à Câma-
ra. Ele vai prestar depoimento no 
próximo dia 12 na Comissão de 
Agricultura.  Na manhã de quarta 
feira, 05, outro ministro foi chama-
do para prestar esclarecimentos: 
Arthur Chioro, responsável pelo 
Ministério da Saúde, foi convida-
do pela Comissão de Seguridade 
Social e Família da Câmara para 
explicar o contrato firmado entre 
a pasta e a Labogen, empresa de 
fachada na qual o doleiro Alberto 
Youssef atuava. Em depoimento 
ao Conselho de Ética, a ex-conta-
dora do doleiro Meire Poza afirmou 
que o sócio da Labogen Leonardo 
Meirelles fazia entrega e buscas 
de dinheiro oriundo de corrupção. 
Youssef é pivô da Operação Lava-
-Jato, que investiga um megaes-
quema de lavagem de dinheiro. 
(Fonte: Site Revista Veja)
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Ato em São Paulo pede impeachment de Dilma e intervenção militar
 "Boa tarde, reaças", cum-
primentou ao microfone o empre-
sário Paulo Martins, que foi candi-
dato a deputado federal pelo PSC 
neste ano no Paraná. "É inegável 
que o PT constrói uma ditadura 
no país", acrescentou, sob fortes 
aplausos. Ele discursava a favor 

do impeachment da presidente 
Dilma Rousseff (PT) em ato con-
vocado por meio das redes sociais 
e que teve adesão, na internet, 
de 100 mil pessoas. A caminha-
da teve início em frente ao MASP 
(Museu de Arte de São Paulo), por 
volta das 14h, e chegou a reunir 
2.500 manifestantes, segundo es-
timativa da Polícia Militar. Por volta 
das 16h30, os manifestantes já ha-
viam deixado a avenida Paulista e 
tomado a avenida Brigadeiro Luís 
Antônio, pela qual caminharam em 
direção ao parque Ibirapuera. Com 
uma bandeira do Brasil sobre os 
ombros, o cantor Lobão defendeu 
a recontagem dos votos das elei-
ções presidenciais e negou que o 
movimento tenha como propósito 
dar um novo golpe militar no país. 
"Não tem ninguém aqui golpista", 
disse ao microfone. A caminhada é 
marcada também por provocações 
entre simpatizantes da esquerda 
e da direita. Na avenida Paulista, 
alguns moradores de prédios da 
região estenderam nas janelas 
camisetas vermelhas e bandeira 
da campanha à reeleição da pre-
sidente.  "Vai para Cuba", gritaram 
os manifestantes em resposta. 
Eles fecharam uma das faixas da 
avenida. No evento, além de pedi-
rem a saída da petista, parte dos 
manifestantes defende um novo 
golpe militar no país. "É necessário 
a volta do militarismo. O que vocês 
chamam de democracia é esse 
governo que está aí?", criticou o 
investigador de polícia Sérgio Sal-
gi, 46, que carregava cartaz com 
o pedido "SOS Forças Armadas". 
Com cartazes e faixas, os indig-
nados acusaram o resultado das 
eleições deste ano de ser a "maior 
fraude da história" e o PT de ser 
"o câncer do Brasil". "Pé na bunda 
dela (presidente), o Brasil não é a 
Venezuela", gritaram. "O presiden-
te do Tribunal Superior Eleitoral, 
José Dias Toffoli, é um estagiário 
do PT", acusou Paulo Martins. 
Sob aplausos, o deputado federal 
eleito Eduardo Bolsonaro (PSC-
-SP), filho do deputado federal Jair 
Bolsonaro (PP-RJ), foi apresenta-
do ao microfone como "alguém de 
uma família que vem lutando muito 
pelo Brasil". Em discurso, o parla-
mentar disse que se seu pai fosse 
candidato a presidente, ele teria 
"fuzilado" a presidente. Segundo 
ele, Jair Bolsonaro será candida-
to em 2018 "mesmo que tenha 
de mudar de partido". "Eu voto no 
Marcola, mas não voto na Dilma, 
porque pelo menos o Marcola tem 
palavra", disse, em referência a 
Marcos Willians Herbas Camacho, 
o Marcola, um dos chefes da fac-
ção criminosa PCC. A manifesta-
ção é acompanhada pela Polícia 
Militar e pela chamada "Tropa do 
Braço", escalada para eventos de 
rua. Entre as bandeiras carrega-
das no protesto, estão a do Brasil, 
a do Estado de São Paulo e da 
campanha do candidato derrotado 
do PSDB à Presidência, Aécio Ne-
ves. (Fonte: Jornal Folha de São 
Paulo)


