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Executiva da Rede dá aval a Marina para apoiar Aécio

 Em reunião realizada na 
noite desta terça-feira (7), a Exe-
cutiva da Rede, o grupo político de 

Marina Silva, deu aval para que a 
ex-senadora confirme a tendência 
anunciada de apoio à candidatura 

Programação oficial das comemorações do Dia da Criança
 O prefeito Municipal Dr. 
Anuar e a primeira-dama e secre-
tária de Ação Social, Trabalho e 
Promoção Humana, Letícia Gar-
dim Monteiro Amui, convidam toda 
a população para participar das 
comemorações do Dia da Crian-

ça.  A programação conta com 
grandes atrativos, envolvendo 
arte, cultura, brincadeiras e gu-
loseimas, que todas as crianças 
adoram.  Afinal, valorizar nossas 
crianças é construir um futuro 
promissor para a cidade de Pra-

do tucano Aécio Neves. "A decisão 
da Executiva da Rede, que tem 24 
membros, é pela não continuidade 
do atual governo. E que é preciso 
uma mudança, mas uma mudan-
ça qualificada", afirmou Walter 
Feldman, coordenador-geral da 
campanha de Marina. Ele afirmou 
que essa posição será submetida 
ao diretório da Rede, composto 
por 120 pessoas, nesta quarta 
(8). A então candidata do PSB 
acabou em terceiro na disputa à 
Presidência e, no próprio domin-
go, havia sinalizado a inclinação 
de apoiar Aécio no segundo tur-
no. Para isso, entretanto, colocou 
como condição que o tucano as-
suma perante à sociedade pontos 
do programa que ela defendeu, 
entre eles o fim da reeleição e a 
manutenção dos programas so-

ciais. Marina, que estava no apar-
tamento que usa em São Paulo, 
participou da reunião desta terça, 
realizada por teleconferência. "A 
Marina se pronunciou na reunião 
e o pronunciamento foi na direção 
dessa decisão final. É fundamen-
tal para a Marina ter o respaldo 
da Rede", disse Feldman. Nes-
ta quarta, o PSB iria decidir, em 
Brasília, qual rumo irá tomar. Mas 
mesmo que opte pela neutralida-
de, a ideia de Marina é apoiar o 
tucano, anúncio que deve ocorrer 
na quinta. Ex-integrante do PT e 
ex-ministra do governo Luiz Inácio 
Lula da Silva, ela tem demonstra-
do a aliados profunda mágoa com 
a operação de desconstrução de 
sua imagem que foi patrocinada 
pela campanha de Dilma Rousseff 
(PT).

ta. O prefeito Municipal Dr. Anuar 
e a primeira-dama e secretária de 
Ação Social, Trabalho e Promoção 
Humana, Letícia Gardim Monteiro 
Amui, convidam toda a população 
para participar das comemorações 
do Dia da Criança.  A programa-

ção conta com grandes atrativos, 
envolvendo arte, cultura, brinca-
deiras e guloseimas, que todas as 
crianças adoram.  Afinal, valorizar 
nossas crianças é construir um 
futuro promissor para a cidade de 
Prata.

Dia 10 de outubro (sexta-feira): 
Cine Telona - Cinema 3D ao ar livre.
Distribuição de 300 óculos 3D.
Filme: Os Croods 3D.
Horário: 19h.
Local: Praça XV de Novembro.

Dia 12 de outubro (domingo): Festa das Crianças.
Horário: das 15h às 18h.
Local: Praça XV de Novembro.
Haverá distribuição de balas, pipoca, algodão doce, picolés e ainda 
brincadeiras com palhaços, pintura de rosto e parque infantil. Vamos 
participar!

PSB de Marina aprova apoio a Aécio Neves no segundo turno
 A executiva nacional do 
PSB aprovou nesta quarta-feira 
(8), por maioria, o apoio do partido 
a Aécio Neves (PSDB) no segun-
do turno da eleição presidencial. A 
adesão do partido de Marina Silva 
ao tucano superou os 15 votos ne-
cessários na Executiva para a apro-
vação. Até as 17h30, 17 votaram 
pelo apoio ao tucano, outros 6 diri-
gentes votaram pela neutralidade, e 

1, pelo apoio a Dilma Rousseff (PT). 
Com o resultado, o PSB passa a 
apoiar Aécio formalmente. É a pri-
meira vez em que o partido se junta 
ao PSDB em uma corrida presiden-
cial. Segundo um dirigente da sigla, 
ficarão liberados os diretórios da 
Paraíba e do Amapá, Estados em 
que os governadores são do PSB 
e tentam a reeleição aliados ao PT. 
No primeiro turno, o PSB lançou 

Marina, que substituiu o ex-gover-
nador Eduardo Campos, morto em 
13 de agosto. A ex-senadora e seu 
grupo não têm cargos na direção da 
legenda e devem anunciar apoio a 
Aécio nesta quinta-feira (9). Com a 
decisão do PSB, os dois partidos de 
porte da coligação de Marina pas-
sam a apoiar Aécio formalmente. 
O PPS já havia aderido ao tucano 
nesta terça-feira (7). 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL 
DE FUTSAL  - O prefeito municipal Dr. 
Anuar convida toda a população para 
assistir a grande final do Campeonato 
Regional de Futsal, entre a Associação 
Atlética Pratense e a equipe Divifor da 
cidade de Uberlândia, nesta sexta-feira 
dia 10 de outubro, às 20h no Ginásio 
Poliesportivo do Centro de Esportes e 
Lazer, localizado na Praça do Trabalha-
dor. Entrada franca. Vamos todos torcer 
pela Pratense!
ELEITA A NOVA DIRETORIA DA 
APRALE-ACADEMIA PRATENSE 
DE ARTES E LETRAS – Foi eleita 
por aclamação a nova diretoria para o 
biênio 2014/2016, ficando assim com-
posta: Presidente: José Cleanto Vilela 
Reis, Vice-Presidente: Francisco de 
Assis Menezes, Primeiro Tesoureiro: 
Ana Augusta Novais, Segundo: Nereida 
Vieira, Primeiro Secretário: Veridiana 
Alves, segunda: Elite Nascimento. Re-
lações Públicas: Miguel Alcanjo Soares; 
Conselho Fiscal- Efetivos: João Batista 
Souza Noilma Passos, Donilson Nu-
nes. Suplentes: Donizete Nunes, Alor 
de Camargos Junior, Cecilia Camar-
gos. O presidente eleito José Cleanto 
agradeceu a confiança, prometeu dar 
continuidade na divulgação da nossa 
cultura, buscando raízes e encontrando 
origines, pois um povo sem história é o 
mesmo com um corpo sem alma. Seu 
plano de ação e continuar com a Noite 
da Seresta, apoiar e divulgar todo even-
to cultural que visa promover a nossa 
cultura, inclusive a revitalização da Jo-
vem Guarda marco histórico da cidade 
de Prata, finalizou o presidente. (Miguel 
Soares)
FESTA DE NOSSA SENHORA APA-
RECIDA É NESTE DOMINGO – A festa 
da Padroeira do Brasil termina neste 
domingo, (12/10) é feriado nacional, 
pois celebramos NOSSA SENHORA 
APARECIDA. É neste espírito de fes-
ta para todos nós, brasileiros, que nos 
unimos a cidade de Aparecidas onde 
no ano de 1717, mais precisamente na 
segunda quinzena de outubro, milagro-
samente apareceu nas águas do Rio 
Paraíba do Sul uma enegrecida imagem 
de Nossa Senhora da Conceição. A par-
tir daí, depois de inúmeros milagres, o 
povo começou a chamar essa santa de 
Nossa Senhora "Aparecida", visto que 
ela apareceu nas águas do rio. Na cida-
de, então, foi construído um grandioso 
santuário para abrigar a imagem de N. 
S. Aparecida que atraí, desde então, 
inúmeros devotos que vão pagar suas 
promessas, fazer seus pedidos e agra-
decer. Em nossa cidade, o convite para 
celebrarmos a padroeira do Brasil vem 
da comunidade do Bairro Bela Vista e 
Jardim Ana Carolina que celebram há 
mais de 25 anos a festa da Mãe Apare-
cida. A missa solene será às 18h tendo 
em sequência a procissão e a coroa-
ção da imagem e as barraquinhas. Em 
uma só voz, entoemos o belíssimo hino 
a Virgem Mãe Aparecida e que pulse 
forte nosso coração neste domingo ao 
proclamarmos: "Viva a Mãe de Deus e 
nossa, sem pecado concebido. Viva a 
Virgem Imaculada, ó Senhora Apareci-
da!" (Lucas da S. Gonçalves - Semina-
rista de Teologia - Uberaba-MG).
ACABOU A GREVE DOS BANCÁ-
RIOS – Foi à greve mais curta de todos 
os tempos, presume-se que o período 
eleitoral favoreceu as negociações. A 
proposta inicial dos banqueiros foi 7%, 
depois 7,35 e finalmente a Fenaban 
ofereceu reajuste salarial de 8,5% (ou 
um aumento real de 2,02% já descon-
tado o INPC em 12 meses até agosto), 
contra 7,35% oferecidos originalmente. 
Para o piso da categoria, o reajuste su-
biu de 8% para 9% (2,49% mais que a 
inflação), e o valor do vale refeição terá 
correção de 12%. Segundo o diretor 
Miguel Soares, fizemos uma greve for-
te durante sete dias, que mobilizou os 
trabalhadores e fez com que os bancos 
mudassem sua posição. Conquistamos 
reajuste de 8,5% e piso de 9%. Com 
esse índice, em 11 anos, são 20,7% de 
ganho real nos salários e 42,1% nos pi-
sos. Tivemos ainda valorização da PLR, 
além de um reajuste expressivo para o 
vale-refeição. 

ESCOLA E FAMÍLIA FORMANDO CI-
DADÃOS - A Escola Estadual Noraldi-
no Lima comemorou no dia 28/09/2014 
106 anos de existência a serviço da 
Educação de nossa comunidade. Uma 
escola centenária, mas que sabe se 
manter jovem, equilibrando tradição e 
inovação. Sintonizada com as propos-
tas educacionais vigentes, sua equipe 
não poupa esforços e investimentos 
para modernizar suas concepções edu-
cacionais e suas práticas pedagógicas. 
Crianças, jovens e educadores são en-
volvidos com as mais diversas práticas 
pedagógicas em função de um aprendi-
zado com qualidade. Este ano, através 
do Projeto: Escola e Família formando 
cidadãos, a escola desenvolve diversas 
atividades praticas/pedagógicas envol-
vendo a leitura, a escrita, o esporte, a 
convivência, a integração, entre outros. 
Motivados pelo momento, os alunos 
participam, da 1º Gincana Cultural pro-
movida pela escola. As equipes buscam 
arrecadação de doações de materiais 
para a instituição. Pedimos a compreen-
são dos pais e da comunidade Pratense 
na recepção de nossos alunos. É uma 
prática para que desenvolvam o espíri-
to participativo como atitude positiva e 
enriquecedora da formação do cidadão. 
(Direção e servidores da E.E. Noraldino 
Lima)
O PAPEL DA FAMÍLIA - É função da 
família fazer com que a criança aprenda 
a lidar com limites e frustrações. Crian-
ças que crescem em um ambiente com 
limites e regras claras, geralmente são 
mais seguras e sabem o que podem e 
o que não podem fazer, quando se de-
param com um limite, sabem lidar com 
a frustração. Crianças criadas sem 
regras claras buscam testar os limites 
dentro de casa adotando um compor-
tamento desafiador com os pais e, pos-
teriormente, ao entrar na adolescência, 
repetem esse mesmo comportamento 
desafiador fora de casa. Além disso, 
por não estarem acostumados a regras 
e limites, não aceitam quando estes lhe 
são impostos no futuro. Famílias pra-
tenses, atuem como um fator de pro-
teção às suas crianças, imponha RE-
GRAS e LIMITES! (Conselho Tutelar)
BRIGA DE CACHORRO GRANDE - 
Os movimentos imediatos de Dilma e 
Aécio indicam que a já conhecida pola-
rização PT X PSDB será retomada com 
roupagens novas. O PT provavelmente 
terá que reciclar a mera comparação 
de governos (os do PSDB já vão mui-
to distantes, por um lado, e por outro, 
a realidade econômica do país já não 
é a mesma de 2010 – os desafios são 
bem maiores e mais complexos, trata-
-se fundamentalmente de fazer a eco-
nomia voltar a crescer). Já os tucanos 
possivelmente terão que demonstrar o 
que querem além de “arrumar a casa” 
(se explicitarem os significados da pa-
lavra “ajuste”, melhor). Demonstrar, afi-
nal, o que pretendem fazer para que a 
vida das pessoas, principalmente as de 
menor renda, volte a melhorar – a in-
serção limitada no eleitorado de menor 
renda continua a ser um desafio tucano 
para as próximas (breves) semanas. O 
que farão os eleitores de Marina? Em 
sua primeira fala, a candidata cultivou 
o enigma. Rodeada por correligionários 
em São Paulo, no mesmo cenário de 
seus programas de TV, Marina fez um 
pronunciamento e disse o que já era 
esperado: sobre o futuro imediato (ou 
seja, se e quem ela apoiará no segundo 
turno) será necessário esperar. Se fizer 
o mesmo que em 2010, não anuncia-
rá o apoio a ninguém. Não é absurdo 
imaginar que para seu futuro político, 
ou para preservar em um baú de prata 
a ideia de uma “nova política”, o me-
lhor será a neutralidade (mas nunca se 
sabe).
BRASIL SEM RUMO - Enquanto o Mi-
nistério da Justiça permanecer
capacho do Poder Executivo - com no-
meação política do Ministro, sob as bo-
tas daquele - o Brasil não terá a mínima 
saída para a impunidade. Enquanto o 
Ministro da Justiça for nomeado pela 
Presidência da República continuará, 
como sempre, arquivando assuntos, 
escândalos e fatos que comprometam 
o chefe político e seus aliados; desastre 
não se terá, JAMAIS, transparência na 
esfera jurídica nacional. A roubalheira 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO  1 TANQUE BOSIO 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODE-
LO 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

VERGONHA NOS CORREIOS

 Pois é… No dia 5 deste 
mês, a Associação dos Profissionais 
dos Correios – ADCAP – publicou 
um carta aberta em que denuncia o 
aparelhamento dos Correios pelo PT. 
A associação lembra que, em 2011, 
o governo mudou o Manual de Pes-
soal e passou a permitir que pessoas 
estranhas aos quadros da empresa 
assumissem funções técnicas e ge-
renciais. Resultado: 18 das 27 Dire-
torias Regionais dos Correios estão 
nas mãos de pessoas filiadas ao PT. 
Leiam a carta;
 A Associação dos Profis-
sionais dos Correios – ADCAP, enti-
dade sem fins lucrativos fundada em 
20/12/1986, sem vinculação a qual-
quer partido político, em virtude das 
últimas notícias divulgadas acerca do 
aparelhamento político da ECT, vem 
a público manifestar o que se segue: 
- a) Nos últimos anos o aparelhamen-
to político da ECT se acentuou com 
as mudanças introduzidas no Manual 
de Pessoal em 2011, que permitiram 
o acesso às funções técnicas e ge-
renciais por empregados e pessoas 
estranhas aos quadros de pessoal 
da Empresa sem a observância dos 
imperativos de competência técnica e 
capacidade gerencial; - b) Em decor-
rência dessas alterações, 18 (dezoito) 
dos 27 (vinte e sete) Diretores Regio-
nais da ECT são filiados ao Partido 
dos Trabalhadores; - c) Além disso, 
muitas outras funções são ocupadas 
por critérios políticos nas Diretorias 
Regionais e na Administração Central 

da Empresa; - d) Como exemplos des-
se aparelhamento, registre-se que en-
quanto mais de 50.000 mil Carteiros 
labutam diariamente em condições 
muitas vezes desfavoráveis por uma 
remuneração mensal de cerca de R$ 
1.500 (hum mil e quinhentos reais), 
outros Carteiros ligados à burocracia 
sindical e partidária ocupam elevadas 
funções em Brasília e nos diversos 
estados, alguns deles com remune-
rações superiores a R$ 20.000 (vinte 
mil reais); - e) O citado aparelhamento 
afeta também o Fundo de Pensão dos 
empregados dos Correios, o Postalis, 
frequentemente citado em notícias 
veiculadas pela imprensa contendo 
suspeitas de investimentos duvido-
sos e de operações fraudulentas; 
- f) O Postalis já acumula um déficit 
atuarial superior a R$ 2,2 bilhões em 
2013/2014, levando em breve a uma 
drástica redução dos salários e bene-
fícios dos empregados e aposentados 
dos Correios e atingindo cerca de 500 
mil pessoal, o que levou a ADCAP a 
solicitar à PREVIC, junto com outras 
entidades representativas de em-
pregados, a intervenção no Postalis; 
Diante do exposto, a ADCAP comu-
nica que está avaliando as medidas 
judiciais cabíveis e que oportunamen-
te se manifestará novamente sobre o 
assunto.
Atenciosamente,

Diretoria Executiva da ADCAP Na-
cional.

(Reinaldo Azevedo é jornalista da 
Revista Veja)

“Associação denuncia aparelhamento 
da empresa pelo PT; 66% das diretorias 
regionais estão ocupadas por pessoas 

filiadas ao partido”
Por Reinaldo Azevedo

aumentará, a insegurança piorará, con-
tinuarão os quase 50.000 assassinatos 
anuais e o povo continuará levando na 
b.... TRADUZINDO: OS BANDIDOS 
CONTINUARÃO LIVRES, OUSA-
DOS, NUTRIDOS E COM OPULEN-
TAS CONTAS BANCÁRIAS. E A SO-
CIEDADE FICARÁ CADA VEZ MAIS 
PRESA, CENSURADA, HUMILHADA, 
PAGANDO MAIS E MAIS IMPOSTOS, 

TRABALHANDO MAIS E COM MUI-
TO MAIS MEDO. AH, BRASILEIROS 
OMISSOS! A SAÍDA, PARA BAGUNÇA 
QUE ASSOLA NOSSO PAÍS, COME-
ÇA POR UM MINISTÉRIO DA JUSTI-
ÇA RADICALMENTE AUTORITÁRIO, 
APOLÍTICO, ABRASADOR, MAS SO-
BERANAMENTE ATUANTE CONTRA 
QUALQUER ATENTADO CONTRA A 
DEMOCRACIA! (Renzo Sansoni)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

PENÚLTIMA ETAPA DA 26ª GINCANA DO 
CAMINHONEIRO ACONTECE NO 

TRIÂNGULO MINEIRO
 Quem perdeu a oportuni-
dade de ir para Luis Eduardo Ma-
galhães/BA, Campo Grande/MS, 
São Luís/MA e Sorriso/MT, tem a 
chance de ir à Prata/MG tentar se 
classificar para a final, que dará 
ao vencedor um caminhão VW 
Constellation 19.330! A adrenalina 
vai correr solta em Prata/MG en-
tre os dias 17 e 19 de outubro! É 
que a cidade mineira, mais conhe-
cida como ‘Capital do Leite’, vai 
sediar a penúltima etapa da 26ª 
GINCANA DO CAMINHONEIRO, 
evento itinerante mais tradicio-
nal das estradas brasileiras, que 
conta com promoção da Revista 
Caminhoneiro,patrocínio da MAN 
Latin America (fabricante dos ca-
minhões e ônibus VW e MAN) e 
apoio da Cummins South America 
(maior fabricante global indepen-
dente de motores diesel e com 
forte atuação em componentes). 
E à medida que as vagas classifi-
catórias vão diminuindo (são 50 no 
total e já foram preenchidas 32), 
aumenta a ansiedade do transpor-
tador de carga (autônomo e em-
pregado), que vê na GINCANA DO 
CAMINHONEIRO a oportunidade 
de mudar de vida! Para aqueles 
que estarão no trecho, vale dizer 
que, para participar da disputa do 
slalom, basta ser caminhoneiro 
(motorista profissional categorias 
C, D ou E) e inscrever-se na hora. 
Já para conquistar a classificação 
e ter a chance de ficar mais pró-
ximo de ganhar o caminhão VW 
Constellation 19.330, o participan-
te precisa “driblar os cones” na pis-
ta de slalom especialmente mon-
tada no Posto Pratão (no km 109 
da BR 153) e percorrer, no menor 
tempo possível, um percurso de-
terminado, para atingir um tem-
po predefinido pela organização. 

Meta alcançada, o caminhoneiro 
faz uma segunda volta na pista, 
com um traçado diferente, para ga-
rantir sua vaga na final. Para não 
deixar dúvidas quanto aos resulta-
dos, a prova é acompanhada por 
uma dupla de cronometristas da 
Chronosat, empresa homologada 
pela Confederação Brasileira de 
Automobilismo, que, com a ajuda 
de uma fotocélula, acompanha as 
performances s e indica os oito 
melhores tempos da etapa. Os fi-
nalistas de Prata garantem lugar 
na grande final do evento, que 
será realizada em 30 de novem-
bro, no Posto Quinta, em Campo 
Largo/PR, quando 50 profissionais 
do volante (classificados ao longo 
das seis etapas) vão decidir quem 
levará para casa o VW Constella-
tion 19.330! A 26ª GINCANA DO 
CAMINHONEIRO ainda traz, aos 
transportadores de carga, pales-
tras sobre Lei da Balança, Novas 
Tecnologias e Como Cuidar Bem 
do Coração do seu Caminhão, mi-
nistradas pela MAN Latin America 
e pela Cummins. Há ainda test 
drive dos caminhões MAN e VW e 
também o Poupa Diesel - Torneio 
Cummins de Economia de com-
bustível, que premia os caminho-
neiros que fizerem a melhor per-
formance em relação ao consumo 
de combustível em função da dis-
tância percorrida. Serviço: 26ª Gin-
cana do Caminhoneiro - 5ª Etapa 
- Data:  17 a 19 de outubro de 2014 
- Horário da prova de slalom: das 
9h30 às 19h30* - Horário do test 
drive: das 9h às 17h - Local: Pos-
to Pratão – Rod. BR 153 km 109 
– Prata/MG. *De acordo com a fila 
de espera, as inscrições podem 
ser encerradas antecipadamente. 
Saiba mais: www.gincanadocami-
nhoneiro.com.br

“Uberlândia elegeu três deputados federais e cinco estaduais. 
Em Uberaba e região foram cinco ao Congresso e quatro para a ALMG”

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: (34) 9974-7415

Dezessete deputados do Triângulo e Alto Paranaíba são eleitos

 A região do Triângulo 
Mineiro e Alto Paranaíba terá 17 
representantes nas bancadas da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) e na Câmara dos 
Deputados no próximo pleito. Nas 
eleições deste domingo (5), se 
elegeram cinco deputados esta-
duais em Uberlândia e quatro na 
região, enquanto que para a ban-
cada do Congresso foram três 
em Uberlândia e quatro em cida-
des vizinhas, conforme os dados 
computados pelo Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE). Os deputa-
dos estaduais com domicílio em 
Uberlândia eleitos foram Elismar 
Prado (PT), com 86.515 votos; 
Luiz Humberto Carneiro (PSDB); 
com 65.301 votos; Felipe Attiê 
(PP), com 64.597 votos; Arnaldo 
Silva (PR), com 44.154 votos; e 
Leonídio Bouças (PMDB), com 
43.301 votos. Pela região, repre-
sentam o Triângulo e Alto Parana-
íba na Assembleia os deputados 
Dr. Hely (PV), com 80.030 votos; 
de Patos de Minas, Bosco (PT do 

B) de Araxá, com 72 .535 votos; 
Deiró Marra (PR) de Patrocínio , 
com 44.138; e, por fim, Antônio 
Lerin (PSB), de Uberaba, que fi-
cou com a 75ª cadeira ao somar 
39.916 votos. Na Congresso Na-
cional representam Uberlândia os 
deputados Weliton Prado (PT), 
que conquistou 186.098 votos, 
sendo o sexto mais votado de Mi-
nas Gerais; em seguida, Odelmo 
Leão (PP), com 179.652 votos; e 
Tenente Lúcio (PSB) eleito, com 
67.459 votos. Na região foram 

reeleitos por Uberaba Marcos 
Montes (PSD) e Aelton Freitas 
(PR), que conquistaram 116.175 
e 91.103 votos respectivamente. 
O candidato Caio Nárcio (PSDB), 
da cidade de Frutal, se elegeu 
com 101.040 votos. E o canditado 
de Iturama, Zé Silva (SD), foi re-
eleito com 109.925. Fechando a 
bancada, o deputado estadual de 
Uberaba, Adelmo Leão (PT), con-
quistou vaga na Câmara Federal 
com 57.921 votos. (Fonte: Portal 
G1)
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Basta de PT 
 Estamos vivendo um mo-
mento histórico. A eleição presi-
dencial de 2014 decidirá a sorte do 
Brasil por 12 anos. Como é sabi-
do, o projeto petista é se perpetuar 
no poder. Segundo imaginam os 
marginais do poder — feliz expres-
são cunhada pelo ministro Celso 
de Mello quando do julgamento 
do mensalão —, a vitória de Dil-
ma Rousseff abrirá caminho para 
que Lula volte em 2018 e, claro, 
com a perspectiva de permanecer 
por mais 8 anos no poder. Em um 
eventual segundo governo Dilma, 
o presidente de fato será Lula. Es-
perto como é, o nosso Pedro Ma-
lasartes da política vai preparar o 
terreno para voltar, como um Dom 
Sebastião do século XXI, mesmo 
que parecendo mais um persona-
gem de samba-enredo ao estilo 
daquele imortalizado por Sérgio 
Porto. Diferentemente de 2006 e 
2010, o PT está fragilizado. Dilma 
é a candidata que segue para ten-
tar a reeleição com a menor vota-
ção obtida no primeiro turno desde 
a eleição de 1994. Seu criador foi 
derrotado fragorosamente em São 
Paulo, principal colégio eleitoral do 
país. Imaginou que elegeria mais 
um poste. Não só o eleitorado 
disse não, como não reelegeu o 
performático e inepto senador Edu-
ardo Suplicy, e a bancada petista 
na Assembleia Legislativa perdeu 
oito deputados e seis na Câmara 
dos Deputados. A resistência e a 
recuperação de Aécio Neves fo-
ram épicas. Em certo momento da 
campanha, parecia que o jogo elei-
toral estava decidido. Marina Silva 
tinha disparado e venceria — se-
gundo as malfadadas pesquisas. 
Ele manteve a calma até quando 
um dos seus coordenadores de 
campanha estava querendo saltar 
para o barco da ex-senadora. E, 

neste instante, a ação das lideran-
ças paulistas do PSDB foi decisiva. 
Geraldo Alckmin poderia ter lavado 
as mãos e fritado Aécio. Mas não o 
fez, assim como José Serra, o se-
nador mais votado do país com 11 
milhões de votos. Foi em São Pau-
lo que começou a reação democrá-
tica que o levou ao segundo turno 
com uma vitória consagradora no 
estado onde nasceu o PT. Esta 
campanha eleitoral tem desafia-
do os analistas. As interpretações 
tradicionais foram desmoralizadas. 
A determinação econômica — tal 
qual como no marxismo — acabou 
não se sustentando. É recorrente a 
referência à campanha americana 
de 1992 de Bill Clinton e a expres-
são “é a economia, estúpido”. Com 
a economia crescendo próximo 
a zero, como explicar que Dilma 
liderou a votação no primeiro tur-
no? Se as alianças regionais são 
indispensáveis, como explicar a 
votação de Marina? E o tal efeito 
bumerangue quando um candidato 
ataca o outro e acaba caindo nas 
intenções de voto? Como explicar 
que Dilma caluniou Marina durante 
três semanas, destruiu a adversá-
ria e obteve um crescimento nas 
pesquisas?  Se Lula é o réu oculto 
do mensalão, o que dizer do dolei-
ro petista Alberto Youssef? Imagi-
ne o leitor quando o depoimento 
— já aceito pela Justiça Federal — 
for divulgado ou vazar? De acordo 
com o ministro Teori Zavascki, o 
envolvimento de altas figuras da 
República faz com que o proces-
so tenha de ir para o STF. E, basta 
lembrar, segundo o doleiro, que 
só ele lavou R$ 1 bilhão de cor-
rupção da Refinaria Abreu e Lima. 
Basta supor o que foi desviado da 
Petrobras, de outras empresas e 
bancos estatais e dos ministérios 
para entender o significado dos 

12 anos de petismo no poder. É o 
maior saque de recursos públicos 
da História do Brasil. Nesta con-
juntura, Aécio tem de estar prepa-
rado para um enorme bombardeio 
de calúnias que irá receber. Marina 
Silva aprendeu na prática o que é 
o PT. Em uma quinzena foi alvo de 
um volume nunca visto de menti-
ras numa campanha presidencial 
que acabou destruindo a sua can-
didatura. Não soube responder 
porque, apesar de ter saído do PT, 
o PT ainda não tinha saído dela. 
Ingenuamente, imaginou que tudo 
aquilo poderia ser resolvido bibli-
camente, simplesmente virando a 
face para outra agressão. Consta-
tou que o PT tem como princípio 
destruir reputações. E ela foi mais 
uma vítima desta terrível máquina. 
O arsenal petista de dossiês contra 
Aécio já está pronto. Os aloprados 
não têm princípios, simplesmente 
cumprem ordens. Sabem que não 
sobrevivem longe da máquina de 
Estado. Contarão com o apoio en-
tusiástico de artistas, intelectuais e 
jornalistas. Todos eles fracassados 
e que imputam sua insignificância 
a uma conspiração das elites. E 
são milhares espalhados por todo 
o Brasil. Teremos o mais violento 
segundo turno de uma eleição pre-
sidencial. O que Marina sofreu, Aé-
cio sofrerá em dobro. Basta sinali-

zar que ameaça o projeto criminoso 
de poder do petismo. O senador 
tucano vai encontrar pelo caminho 
várias armadilhas. A maior delas é 
no campo econômico. O governo 
do PT gestou uma grave crise. Dil-
ma foi a terceira pior presidente da 
história do Brasil republicano em 
termos de crescimento econômico. 
Só perdeu para Floriano Peixoto — 
que teve no seu triênio presidencial 
duas guerras civis — e Fernando 
Collor — que recebeu a verdadei-
ra herança maldita: uma inflação 
anual de quatro dígitos. O PT deve 
imputar a Aécio uma agenda eco-
nômica impopular que enfrente 
radicalmente as mazelas criadas 
pelo petismo. Daí a necessidade 
imperiosa de o candidato oposicio-
nista deixar claro — muito claro - 
que quem fala sobre como será o 
seu governo é ele — somente ele.  
Aécio Neves tem todas as condi-
ções para vencer a eleição mais di-
fícil da nossa história. Se Tancredo 
Neves foi o instrumento para que 
o Brasil se livrasse de 21 anos de 
arbítrio, o neto poderá ser aquele 
que livrará o país do projeto crimi-
noso de poder representado pelo 
PT. E poderemos, finalmente, virar 
esta triste página da nossa história. 
(Marco Antonio Villa é historiador – 
Artigo publicado no site do jornal O 
Globo)

Renata Campos dá aval a 
apoio ao PSDB

 Antes de viajar para São 
Paulo, membros da cúpula do PSB 
pernambucano ouviram a posição 
da ex-primeira-dama Renata Cam-
pos sobre a postura da legenda no 
segundo turno presidencial. Re-
nata opinou pela composição com 
o senador Aécio Neves (PSDB). 
A ex-primeira-dama, no entanto, 
pediu para que sua sugestão não 
fosse colocada de forma isolada, 
mas como parte do conjunto da le-
genda. Ela não quer passar a ideia 
de que seu posicionamento é uma 
imposição pessoal, mas que segue 
o desejo da maioria. A opinião de 
Renata é tida como essencial den-
tro do PSB de Pernambuco. Apesar 
de discreta, ela sempre teve voz 
dentro do partido. Era uma das 
conselheiras políticas do marido, o 
ex-governador Eduardo Campos, 
que morreu há dois meses. Após a 
morte de Eduardo, Renata foi uma 

das primeiras a serem ouvidas so-
bre o nome que deveria substituir 
o ex-governador na disputa pre-
sidencial. Além de conversar com 
o governador eleito Paulo Câma-
ra e o prefeito do Recife, Geraldo 
Julio, Renata entrou em contato 
com Marina Silva na noite da últi-
ma segunda-feira. Elas analisaram 
o atual cenário eleitoral. Segundo 
uma pessoa próxima a Marina, a 
candidata disse que, após ficar de 
fora do 2.º turno presidencial, “os 
dois caminhos” a “levam um para 
a cruz e um para o inferno”. A de-
cisão entre ficar neutra, como fez 
nas eleições de 2010, ou apoiar o 
tucano Aécio Neves – o que deverá 
ser formalizado ainda esta semana 
– seriam os dois rumos que levam 
à cruz. O inferno seria fazer uma 
aliança com o PT da presidente 
Dilma Rousseff, candidata à reelei-
ção. (Fonte: Site UOL)

“Dilma foi a terceira pior presidente em termos de crescimento econômico. 
Só perdeu para Floriano Peixoto e Fernando Collor” Por Marco Antonio Villa

Preço do bezerro sobe no
 Mato Grosso do Sul 

 O preço do bezerro em 
Mato Grosso do Sul apresentou 
média de R$ 1.069 por cabeça du-
rante a última semana de setembro 
(22 a 29), contabilizando alta de 
33,9%, em comparação ao mesmo 
período do ano passado, quando 
o bovino de reposição era vendido 
a uma média de R$ 799 a unida-
de. Os números são do Cepea – 
Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada -, analisados 
pelo Departamento de Economia 
do Sistema Famasul (Federação 
da Agricultura e Pecuária do MS) 
e foram publicados no Informativo 

Casa Rural. Com esta elevação, 
o poder de compra do criador sul-
-mato-grossense diminuiu apro-
ximadamente 11%, considerando 
que na última semana de setembro 
do ano passado o pecuarista con-
seguia comprar 2,12 bezerros com 
a venda de cada boi gordo (R$ 
1.693/cab.) e, em 2014, esta rela-
ção de troca caiu para 1,89 bezerro 
por boi gordo (R$ 2.025/cab). Para 
o diretor secretário do Sistema Fa-
masul, Ruy Fachini, a melhor alter-
nativa para o produtor rural é não 
abrir mão da planilha de custos. 
(Fonte: Famasul)
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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
 O Empreendimento Los 
Pampas Comércio de Deriva-
dos do Petróleo LTDA, CNPJ: 
03.376.089/0001-83, por deter-
minação do Conselho Estadual 
de Política Ambiental, Copam 
torna publico que foi concedi-
da através do Processo Copam 
01956/2001/003/2011, Licença 
de Operação Corretiva para o 
empreendimento situado a ro-
dovia BR 153 km 130, zona ru-
ral no município de Prata- MG.

Operador de campanhas petistas estava 
em avião que transportava dinheiro vivo

 “Benedito de Oliveira 
Neto, empresário beneficiado por 
contratos com o governo federal 
e financiador do "bunker" onde 
o comitê da campanha de Dilma 
Rousseff em 2010 se misturava 
com um núcleo de espionagem, 
era um dos ocupantes do avião em 
que a PF apreendeu 116 000 reais 
na noite desta terça-feira, em Bra-
sília” Um conhecido colaborador 
de campanhas eleitorais petistas 
estava a bordo do avião no qual a 
Polícia Federal apreendeu, na noi-
te desta terça-feira, 116 mil reais 
em dinheiro vivo no aeroporto de 
Brasília. A aeronave foi abordada 
pelos agentes federais logo após 
pousar, vindo de Belo Horizonte. 
Uma denúncia anônima levou os 
policiais a fazerem o flagrante. Os 
três ocupantes do avião, um turbo-
élice registrado em nome de uma 
empresa de participações, foram 
levados até a Superintendência da 
PF em Brasília para prestar escla-
recimentos. Entre eles estava Be-
nedito Rodrigues de Oliveira Neto, 
o Bené, empresário de Brasília com 
negócios no governo federal e que 
ficou conhecido na campanha elei-
toral de 2010 por bancar despesas 
do comitê eleitoral da então candi-
data petista Dilma Rousseff.  Bené 
também patrocinou um grupo que 
operava na clandestinidade, den-
tro do  comitê de campanha,  para 
produzir dossiês contra o tucano 
José Serra, então adversário do 
PT. Na época, o coordenador da 
campanha de Dilma Rousseff era 
o hoje governador eleito de Minas 
Gerais Fernando Pimentel. Junto 
com Bené estava Marcier Trombie-
re Moreira, funcionário de carrei-
ra do Banco do Brasil que ocupa, 
desde março deste ano, o cargo de 
assessor especial do ministro das 
Cidades, Gilberto Occhi. O terceiro 
ocupante da aeronave foi identifica-

do como Pedro Medeiros. Amigo de 
petistas influentes, especialmen-
te de Minas Gerais, Bené era um 
empresário pouco conhecido de 
Brasília. No governo do PT, ficou 
rico: de repente, suas empresas 
-- a Gráfica Brasil e a Dialog Even-
tos - passaram a ganhar fortunas 
com contratos públicos. Durante 
os dois mandatos do ex-presidente 
Lula, as empresas faturaram 214 
milhões de reais. A Dialog chegou 
a ser proibida de contratar com o 
governo após a descoberta de uma 
série de irregularidades. Em muitos 
órgãos públicos, ela era contrata-
da sem licitação. Auditorias oficiais 
concluíram que a empresa costu-
mava receber pagamentos por ser-
viços nunca prestados. A Gráfica 
Brasil, por sua vez, continuou firme 
e forte com seus negócios na má-
quina federal. Já no governo Dilma, 
recebeu 109,6 milhões. Na campa-
nha de 2010, Bené atuou com uma 
espécie de tesoureiro informal da 
campanha de Dilma. Cuidava das 
finanças e também da logística da 
estrutura montada em Brasília para 
servir à candidatura presidencial 
petista. Até estourar o escânda-
lo da espionagem, revelado por 
VEJA, Bené era o responsável por 
pagar as despesas de uma casa 
montada para servir à campanha. 
Também foi ele quem providenciou 
outros imóveis utilizados pelo comi-
tê petista -- incluindo a casa onde 
a então candidata Dilma Rousseff 
morou, no Lago Sul de Brasília, até 
ser eleita presidente. Nas eleições 
deste ano, o empresário voltou à 
cena, só que mais discretamente. 
Bené auxiliou a campanha do pe-
tista Fernando Pimentel. Sempre 
nos bastidores. Ele transitava entre 
Brasília e Belo Horizonte. A Polícia 
Federal abriu inquérito para apurar 
a origem dom dinheiro. (Fonte: Site 
Revista Veja)

MP dá prazo para Dilma explicar 
suspeitas sobre Correios

 O procurador da Repúbli-
ca Frederick Lustosa de Mello deu 
prazo de trinta dias para que a pre-
sidente-candidata Dilma Rousseff 
(PT) dê explicações sobre a acusa-
ção de uso político dos Correios em 
benefício de sua campanha à ree-
leição. Uma investigação preliminar 
foi instaurada pela Procuradoria 
da República no Distrito Federal, a 
partir de representação do PSDB. 
O partido afirma que os Correios 
entregaram 4,8 milhões de panfle-
tos da petista sem chancela ou es-
tampa digital. Além disso, enviaram 
vídeo em que o deputado estadual 
Durval Ângelo (PT-MG) foi grava-
do em vídeo dizendo que Dilma só 
aumentou suas intenções de voto 
em Minas Gerais porque "tem dedo 
forte dos petistas dos Correios" atu-
ando na campanha. O procurador 
avaliará se há indícios de impro-
bidade administrativa na condu-
ta dos envolvidos no caso. Caso 
entenda que sim, abrirá inquérito 
para aprofundar as investigações. 
Além de Dilma, o procurador tam-
bém pediu explicações do depu-
tado Durval Ângelo, do presidente 
dos Correios, Wagner Pinheiro de 

Oliveira, e dos diretores regionais 
José Pedro de Amengol Filho (Mi-
nas), Divinomar Oliveira da Silva 
(Interior de São Paulo) e Wilson 
Abadio de Oliveira (Grande São 
Paulo). O ofício endereçado para 
Dilma ainda precisa ser analisado 
pelo procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, que decidirá se 
vai remetê-lo ou não para a presi-
dente. No entanto, é praxe o envio 
com pedido de explicações. Até 
esta terça-feira, o documento ainda 
estava na procuradoria da Repúbli-
ca do DF e não havia chegado ao 
gabinete de Janot. O PSDB acusa 
a campanha da presidente Dilma 
de infringir os artigos 332 e 377 do 
Código Eleitoral, que caracterizam 
como crime impedir o exercício de 
propaganda política – o candidato 
da oposição, Aécio Neves (PSDB), 
acusa os Correios de não entregar 
panfletos de sua campanha em Mi-
nas. A legislação citada pelo partido 
também prevê como crime o uso de 
empresas públicas para beneficiar 
partido ou organização de caráter 
político. A pena é de detenção por 
até seis meses e pagamento de 30 
a 60 dias-multa.

“Procurador do DF abre investigação pre-
liminar e cobra resposta da presidente sobre 

uso irregular de serviços da estatal em 
Minas e São Paulo”
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Inflação oficial em 12 meses é a maior desde 
outubro de 2011, diz IBGE

quatro meses o resultado ficou 
ao redor ou acima dos 6,5%, 
repetindo o que aconteceu em 
2013 nos meses de fevereiro, 
março abril e maio", disse Eulina. 
Ainda de acordo com ela, além 
dos alimentos, a Copa do Mun-
do também vinha influenciando o 
indicador nos meses anteriores. 
"Em julho os resultados foram 
negativos. O preço dos alimen-
tos caiu. Esse mês [julho] con-
centrou também uma queda das 
passagens aéreas por conta da 
demanda baixa nos serviços de 
passagem de aviação em função 
da Copa do Mundo. Com isso, 
a taxa foi para quase 0. Já em 
agosto, apesar dos alimentos te-
rem se mantido em queda, houve 
pressão da energia elétrica e dos 
hotéis que continuaram subindo. 
Esses dois meses tiveram reflexo 

da Copa do Mundo", disse. Euli-
na explicou que a refeição fora 
de casa exerceu grande pressão 
no aumento dos alimentos: “Rio 
e São Paulo têm sido muito pres-
sionados pela refeição fora de 
casa. Principalmente o período 
de Copa do Mundo propiciou o 
aumento nesse setor. Além dis-
so, o desemprego está baixo, as 
pessoas estão comendo fora”. 
Segundo a coordenadora, a alta 
de 3,17% nas carnes sofreu efei-
tos da seca e do comércio exte-
rior: “os pecuaristas argumentam 
que os pastos ainda estão secos 
em função da seca do início do 
ano. Isso encarece a engorda do 
gado. Outro fator que também 
vem sendo atribuído é a questão 
da importação. O Brasil é o prin-
cipal exportador de carne. A arro-
ba do boi vem subindo desde o 
começo do ano”.
 Apesar dessas altas, 
não é possível chamar a alta 
dos alimentos de generalizada, 
diz Eulina.  “Podemos dizer que 
grande parte dos alimentos cres-
ceu, mas não podemos dizer que 
a alta foi generalizada porque 
houve queda no tomate, a bata-
ta inglesa que é muito importante 
caiu, o feijão carioca que é muito 
consumido caiu, o óleo, o açú-
car e outros itens importantes”. 
Depois dos alimentos, aparece 
como segunda maior pressão a 
alta nos preços dos transportes, 
de 0,63%, depois de subir quase 
a metade em agosto. O resulta-
do foi impactado pelo preços das 
passagens áreas que, depois de 
uma folga pós-Copa, voltaram 
a subir (17,85%). “Os serviços 
aumentaram influenciados prin-
cipalmente pelas passagens aé-
reas. Quando você tem desem-
prego baixo, os serviços ficam 
resistentes a qualquer baixa de 
preços. Muitos consumidores 
que antes não usavam determi-
nados serviços, passam a usar 
em função de alguma melhora 
de renda”, explicou Eulina. Se-
guiram a mesma tendência de 
aumento os grupos de gastos 
relativos a vestuário (de -0,15% 
para 0,57%), comunicação (de 
0,10% para 0,13%) e despesas 
pessoais (de 0,09% para 0,39%). 
Na contramão da maioria dos 
grupos estão os de habitação 
(de 0,94% para 0,77%), artigos 
de residência (de 0,47% para 
0,34%), saúde e cuidados pesso-
ais (de 0,41% para 0,33%) e edu-
cação (de 0,43% para 0,18%), 
cujos preços foram reduzidos 
de agosto para setembro. Nesta 
quarta-feira (8), o IBGE também 
apresentou o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), 
que variou 0,49% em setembro, 
depois de subir 0,18% em agos-
to. No ano, o indicador acumula 
alta de 4,62% e, em 12 meses, 
de 6,59%. Em setembro de 2013 
o INPC havia sido 0,27%. (Fonte: 
Portal G1)

 Depois de uma tem-
porada de quedas, o preço dos 
alimentos voltou a subir e pres-
sionou a inflação oficial do país, 
medida pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA). 
De agosto para setembro, o in-
dicador acelerou de 0,25% para 
0,57%, de acordo com o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Em 12 meses, 
o IPCA acumula alta de 6,75%, 
acima do teto da meta de infla-
ção do Banco Central, de 6,5%. 
Segundo o IBGE, é o maior ín-
dice acumulado nesse período 
desde outubro de 2011, quando 
atingiu 6,97%. No ano, de janei-
ro a setembro, o IPCA está em 
4,61%. A expectativa do merca-
do financeiro para o IPCA está 
em 6,32% neste ano, de acordo 
com o boletim Focus, divulgado 

pelo Banco Central. Para 2015, a 
previsão dos analistas dos ban-
cos para o IPCA ficou estável em 
6,30%. Considerando todos os 
grupos de despesas cujos pre-
ços são analisados pelo IBGE, 
o dos alimentos tiveram a maior 
variação. Após caírem por três 
meses seguidos, eles voltaram a 
subir, registrando alta de 0,78%, 
influenciados principalmente 
pelas carnes. De acordo com a 
coordenadora do índice de pre-
ços do IBGE, Eulina Nunes dos 
Santos, os preços dos alimen-
tos, que pararam de cair no mês 
passado, deixaram de contribuir 
para a queda do indicador. "Em 
setembro os alimentos pararam 
de cair e não contribuíram com 
a taxa, já que os alimentos são 
considerados  a maior despesa 
do consumidor. Nesses últimos 


