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Escola Municipal Padre João Annesi é premiada com 
10 computadores de última geração

 Em projeto realizado 
pelo Ministério Público do Traba-
lho de Belo Horizonte, através da 
Procuradora Regional do Traba-
lho, Dra. Elaine Noronha Nassif, 
a Escola Municipal Padre João 
Annesi, localizada no Povoado de 
Monjolinho e conduzida pela Dire-
tora Fabiana Terra Oliveira Silva, 
foi premiada em primeiro lugar no 
Projeto MPT na Escola/Peteca 
pelas seguintes categorias: - Poe-
sia: aluna Rafaela Rufino Andrade 
Santos; - Desenho: aluna Adrielly 
Terra Freitas; - Paródia: alunos 

João Paulo Oliveira da Silva, Ro-
drigo Costa Carneiro, Ana Paula 
Silva Ferreira, Juliana Damasce-
no Florêncio, Kamilla Duarte Go-
mes, Patricia de Oliveira Freitas, 
Rafaela Rufino Andrade Santos, 
Thayná Aparecida Fonseca de 
Freitas, Raiane Freitas Costa e 
Tony Robson Fonseca de Freitas; 
- Teatro: alunos Rodrigo Costa 
Carneiro, Ana Paula Silva Ferrei-
ra, Thayná Aparecida Fonseca de 
Freitas, Larissa Fonseca Miranda, 
Cinthia Silva Rezende e Patrícia 
de Oliveira Freitas. - Os coorde-

nadores do projeto Kele Cristina 
Mateus Borges Mendes e Willian 
Antônio Fonseca Souza, que ins-
creveram a Escola Municipal Pa-
dre João Annesi para participar do 
projeto, comemoraram com gran-
de alegria o envolvimento e os 
resultados obtidos pelos alunos. 
O Programa de Educação con-
tra a exploração do Trabalho da 
Criança e do Adolescente trata-se 
de um conjunto de ações, postas 
em prática a partir da Escola, vol-
tadas a temas relativos aos direi-
tos da criança e do adolescente, 
especialmente a erradicação do 
trabalho infantil e a proteção ao 
trabalhador adolescente. - A inau-
guração da sala digital aconteceu 

Prefeitura do Prata faz 
mutirão no centro odontológico

 No dia 24 de outubro, 
foi realizado no C.O.M (Centro 
Odontológico Municipal) um mu-
tirão de extração de dente siso. 
Foram realizadas 78 extrações 
com sucesso total. O Prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui parabeniza 
o Chefe da Odontologia Dr. Ri-

cardo Ticly Alves, que organizou 
e mobilizou os colaboradores e 
equipe do Centro Odontológico.  
Agradecimento especial ao Dr. 
Ivonir Fagundes, que foi parceiro 
de primeira hora. Certamente a 
população agradece por ter sua 
saúde em boas mãos.

Informativo Relevante

 O jornal de Negócios publicou em sua edição nº 865 do dia 
24/10/2014 na pagina 03, matéria com foto intitulada: “Desperdício de 
água” acreditando ser um serviço de utilidade publica, devido à falta de 
água que ocorre na cidade nos últimos dias. Pelo bem da verdade, foi 
constatado que a foto é antiga e que a matéria foi enviada ao jornal por 
pessoa sem escrúpulos usada apenas como perseguição política ao mo-
rador da residência, ao qual pedimos nossas desculpas e estamos retra-
tando o equivoco. (A Redação) 

no dia 14 de outubro e contou 
com as presenças do Prefeito Mu-
nicipal Dr. Anuar Arantes Amui; da 
Secretária de Educação, Senhora 
Liodê Aparecida Lopes Arantes; 
dos vereadores Wilson Nunes 
Rezende e Danilo Mendonça 
Vieira; Conselheiros Tutelares e 
Membros do Conselho dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente.  
O prefeito Dr. Anuar, muito emo-
cionado, parabenizou os alunos 
e professores pela premiação. A 
premiação consistiu em uma Sala 
Digital com dez computadores, 
uma impressora, mochilas esco-
lares para os alunos, tablet para 
os professores e uma placa para 
a escola.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
COPASA: COMUNICADO OPERA-
CIONAL – PRATA - A Copasa infor-
ma que está suspensa a realização 
de rodízio e o abastecimento está 
ocorrendo normalmente na cidade 
de Prata. Para reforçar o abaste-
cimento de água na cidade foram 
equipados dois poços profundos que 
já estão em operação. As chuvas do 
último final de semana também con-
tribuíram para normalizar o abaste-
cimento. A Companhia ressalta que 
os níveis do córrego do Sidnei e dos 
poços profundos, que agora abaste-
cem a cidade, continuam baixos, e 
em queda, em decorrência do longo 
período de estiagem. Apesar da sus-
pensão do rodízio, a Copasa con-
ta 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 plan-
tas com regador; e não lavar o pas-
seio com água tratada fazem toda a 
diferença. A Copasa lembra que o 
uso consciente da água é importante 
em qualquer estação do ano.
AVISO PARA O DIA DE FINADOS - 
A Prefeitura do Prata informa a toda 
à população que no dia 01 de no-
vembro, sábado, a partir do meio dia, 
o Cemitério Municipal será fechado 
para limpeza, pintura e reparos. Os 
familiares interessados em preparar 
os túmulos para o Dia de Finados, 
devem fazê-lo até este horário. Agra-
decemos a compreensão e a colabo-
ração de todos.
O TEMPO MUDOU HISTÓRIA DA 
PROFIESSÃO DOS BANCARIOS – 
Depois de alguns anos a serviço dos 
bancários de Uberlândia e região, 
o gerente de agencias coordenada 
Miguel Alcanjo Soares, retorna as 
funções bancárias. Segundo Miguel, 
uma longa história que começou em 
1968 no Banco Comércio e Indús-
tria de Minas gerais, passando por 
diversas fusões até chegar ao Ban-
co Itaú, S.A, uma longa caminhada 
que demandaria tempo para contar. 
No passado não muito distante o ex-
-Bemge, hoje Itaú, contava com 26 
colaboradores que renderam a cha-
mada era da informatização, onde 
as pessoas foram substituídas por 
máquinas inteligentes, mudando a 
profissão de bancário que hoje se 
encontra em extinção. Dentre os re-
manescentes do passado restam no 
Prata Miguel Alcanjo Soares, Daniel 
Souza Oliveira, Patrícia Catuta Ber-
nardes, como testemunho de uma 
época que deixou marcas indeléveis, 
e hoje passou a fazer parte da histó-
ria de um seguimento onde os clien-
tes passaram a executar o serviço 
dos bancários sem salário. (Miguel 
Soares) 
NOVA DIRETORIA DA APRALE 
TOMA POSSE – A nova diretoria da 
Academia Pratense de Artes e Letras 
tomou posse no dia 30 de Outubro 
de 2014, no Jatobá Country Clube 
as 20h00min horas, com a presença 
de familiares e convidados, para co-
memorar esse momento cultural que 
veio para resgatar a nossa história. 
Maiores informações na próxima edi-
ção. (Miguel Soares)
QUE VENHA O NOVO REFEREN-
DO - Que venha o novo referendo 

pelo desarmamento. Votarei NÃO, 
como da primeira vez, e quantas 
forem necessárias. Até que os Go-
vernos Federal, Estaduais e Muni-
cipais, cada qual em sua competên-
cia, revoguem as leis que protegem 
bandidos, desarmem-nos, prendam-
-nos, invistam nos sistemas peniten-
ciários, impeçam a entrada ilegal de 
armas no País e entendam de uma 
vez por todas que NÃO lhe cabe 
desarmar cidadãos de bem. Nesse 
ínterim, propomos que outras ques-
tões, tão importantes quanto, sejam 
inseridas no referendo: Maioridade 
penal aos 14 anos? SIM! Voto fa-
cultativo? SIM! Apenas 2 Senadores 
por Estado? SIM! Reduzir para a 
metade o número de Deputados Fe-
derais e Estaduais e os Vereadores 
de todo país? SIM! Acesso a cargos 
públicos exclusivamente por con-
curso, e NÃO por nepotismo? SIM! 
Reduzir (por Lei) os 39 Ministérios 
para no máximo 20? SIM! Exigência 
do 3º grau completo para os cargos 
de Presidente/Vice da República, 
Governadores, Senadores? SIM! 
Exigência do 2º grau completo para 
os cargos de Deputado Federal/Es-
tadual e Vereadores? SIM! Fidelida-
de partidária absoluta? SIM!  Férias 
de apenas 30 dias para todos os 
políticos e juízes? SIM! Ampliação 
do Ficha-limpa? SIM! Fim de todas 
as mordomias de integrantes dos 
três poderes, nas três esferas? SIM! 
Cadeia imediata para quem desviar 
dinheiro público. Elevando-se para a 
categoria de crime hediondo? SIM. 
Atualização dos códigos penal e pro-
cesso penal?SIM!  Fim dos suplen-
tes. O político que sair dará lugar ao 
seguinte mais votado, independente 
do partido? SIM! Redução (por lei) 
dos 20.000 funcionários do Congres-
so para um quarto? SIM!  Voto secre-
to ou em lista fechada? NÃO! Finan-
ciamento público das campanhas? 
NÃO!  Horário Eleitoral obrigatório? 
NÃO! Um BASTA, na politicagem 
rasteira que se pratica no Brasil? SIM 
!!!!!! "O dinheiro faz homens ricos; o 
conhecimento faz homens sábios e a 
humildade faz homens grandes." (Gil 
Cordeiro Dias Ferreira)
FALSOS VALORES - Esses mo-
delos de vida recheados de falsos 
valores são incutidos na cabeça das 
pessoas. A consequência trágica 
disso é que a imoralidade campeia 
na sociedade; a família é destruída 
pelos divórcios, traições e adulté-
rios; muitos filhos abandonados pe-
los pais carregando uma carência 
pode desembocar na tristeza, de-
pressão, bebida e até coisas piores. 
A banalização do sexo vai produzin-
do uma geração de mães e pais sol-
teiros que mal assumem os filhos… 
é a destruição da família. Por tudo 
isso, o melhor que se pode fazer é 
proibir os filhos de acompanharem 
essas novelas; mas os pais preci-
sam ser inteligentes e saber substi-
tui-las por outras atividades atraen-
tes. Não basta suprimir a novela; é 
preciso colocar algo melhor em seu 
lugar. Esta é uma missão urgente 
dos pais. (Conselho Tutelar)
PERFIL DO PARTIDO QUE GA-
NHOU AS ELEIÇÕES - O PT foi 
contra a eleição de Tancredo, e 
expulsa os deputados que votaram 
nele, vota contra a nova constituição 
que mudou o rumo do Brasil. O PT 
era contra o não pagamento da dí-
vida brasileira, votou contra o plano 
real, votou contra reeleição, hoje 
defende, votou contra a privatização 

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

da telefonia, votou contra a adoção 
do câmbio flutuante, contra a ado-
ção das metas de inflação. 2000 - o 
PT luta ferozmente contra a criação 
da lei da responsabilidade fiscal, 
que obriga os governantes a gasta-
rem apenas o que arrecadarem, ou 
seja, o óbvio que não era feito no 
Brasil. por que será? Votou contra 
a criação dos programas sociais, 
bolsa escola, vale alimentação, vale 
gás. O PT foi contra tudo e contra to-
dos, hoje roubam todos os avanços 
que os outros partidos promoveram 
e posam como os únicos construto-
res de um país democrático. Em 10 
anos de governo, quais as reformas 
que o PT promoveu no Brasil para 
mudar o Pais?
ESTOU COM VERGONHA DO 
BRASIL - Vergonha do governo, 
com esse impatriótico, antidemo-
crático e antirrepublicano projeta 
de poder. Vergonha do Congresso 
campeiro que temos, das Câmaras 
que dão com uma mão para nos sur-
rupiar com a outra, políticos vendi-
dos a quem dá mais. Pensar no bem 
do País é ser trouxa. Vergonha do 
dilapidar de nossas grandes empre-
sas estatais, Petrobrás, Eletrobrás e 
outras, patrimônio de todos os bra-
sileiros, que agora estão a serviço 
de uma causa só, o poder. Vergonha 
de juízes vendidos. Vergonha men-
salões, mensalinhos, mensaleiros. 
Vergonha de termos quase 40 mi-
nistros e outro tanto de partidos a 
mamar nas tetas da viúva, enquanto 
brasileiros morrem em enchentes, 
perdendo casa e familiares por de-
sídia de políticos, são desonestos, 
incompetentes para o cargo. Vergo-
nha de ver a presidente de um país 
pobre ir mostrar na Europa uma 
riqueza que não temos (onde está 
a guerrilheira? era tudo fantasia?). 
Vergonha da violência que impera 
e de ver uma turista estuprada du-
rante seis horas por delinquentes 
fichados e à solta fazendo barbari-
dades, envergonhando-nos perante 
o mundo. Vergonha por pagarmos 
tantos impostos e nada recebermos 
em troca - nem estradas, nem por-
tos, nem saúde, nem segurança, 
nem escolas que ensinem para va-

ler, nem creches para atender a po-
pulação que forçosamente tem de 
ir à luta. Vergonha de todos esses 
desmandos que nos trouxeram de 
volta a famigerada inflação. Agora 
pergunto: onde estão os homens de 
bem deste país? Onde está a MA-
ÇONARIA? OAB? CNBB? LYONS? 
ROTARY? Onde estão os que que-
rem lutar por um Brasil melhor? Por 
que tantos estão calados? Tenho 
84 anos e escrevo à espera de um 
despertar que não se concretiza. 
Até quando isso vai continuar? Até 
quando veremos essas nulidades 
que aí estão sendo eleitas e reelei-
tas? (Pedro Paula Viabella)
EDUCAÇÃO VAI OFERECER 
CURSO DE COMPETÊNCIAS BÁ-
SICAS DO FNDE - A Secretaria 
Municipal de Educação do Prata vai 
oferecer o Curso de Competências 
Básicas do FNDE (Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação), 
viabilizado pelo Programa de For-
mação pela Escola. A capacitação 
é dirigida a professores, diretores, 
conselheiros escolares, servidores, 
técnicos da prefeitura responsá-
veis pela prestação de contas dos 
programas do FNDE, conselheiros 
municipais (FUNDEB, CAE, PDDE, 
etc.), representantes da sociedade 
Civil, Câmara Municipal, etc. Todos 
os cursos do Programa Formação 
pela Escola (Competências Bási-
cas e Módulos Temáticos, PDDE 
– Programa Dinheiro Direto na Es-
cola, PNAE – Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, FUNDEB 
– Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais 
da Educação, PNATE – Programa 
Nacional do Transporte Escolar e 
Prestação de Contas) têm carga 
horária de 40 horas. A carga horária 
é dividida entre oito horas presen-
ciais e 32 horas de estudo a distân-
cia, que devem ser cumpridas num 
período que varia entre, no mínimo 
30 e no máximo 45 dias, com cer-
tificação, para 25 a 40 cursistas. 
Para maiores informações: Entrar 
em contato pelo fone 3431- 1177 e 
falar com Marilza, William, Arthur ou 
Fabiana.

VENDO TERRENO – Na Rua Monte Carmelo - N° 81, Bairro Vila de Fáti-
ma. Tratar: 9136-0096 TIM - 9999-8767 CTBC – 9974-7415 CTBC.
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Dilma tenta roubar da oposição luta contra corrupção, na jogada 
para salvar políticos na Lava Jato

 Um plano sórdido já está 
em execução para impedir que os 
processos da Operação Lava Jato 
atinjam políticos com direito ao ab-
surdo foro privilegiado em ações 
criminais. A estratégia consiste em 
minimizar os efeitos das “colabora-
ções premiadas” a serem firmadas 
por Paulo Roberto Costa e o dolei-
ro Alberto Youssef. A tática é sim-
ples: eles terão as penas diminu-
ídas se pouparem alguns nomes 
mais poderosos e não fornecerem 
indícios materiais suficientes para 
condenar outros. Assim, o Supre-
mo Tribunal Federal termina obri-
gado a absolver os implicados por 
falta de provas – como ocorreu em 
várias situações no caso do Men-
salão. Outra manobra fundamental 
para cortar o combustível da Lava 
Jato é protelar, o máximo possível, 
os desdobramentos judiciais do 
escândalo na mais alta Corte do 
Brasil. Quanto maior a previsível e 
programada protelação, menor fica 
a chance concreta de uma conde-
nação exemplar de vários políticos 
poderosos. Assim, a mais indiges-
ta pizza com sabor de corrupção 
começou a ser assada no infer-
nal forno da impunidade oficial. A 
jogada nazicomunopetralha para 
não desestabilizar o novo-velho 
governo Dilma Rousseff consistirá 
em “roubar” da oposição o discur-
so e a prática de combate à cor-
rupção e à impunidade. A reeleita 
Dilma aproveitou suas entrevistas 
amestradas concedidas ontem às 
Redes Globo e Record para lançar 
sua encenação teatral de comba-
te à corrupção e à impunidade. A 
evidente intenção de Dilma é se 
antecipar aos eventuais desgas-
tes que seu governo sofreria com 
os desdobramentos pós-eleitorais 
dos processos da Operação Lava 
Jato. Politicamente, ficaria insu-
portável a apuração de crimes de 
lavagem de R$ 10 bilhões tunga-
dos direta ou indiretamente dos 
cofres públicos, na ligação ca-
pimunista de negociatas entre a 
Petrobras, empreiteiras e políticos 
poderosos. Agora, com Dilma as-
sumindo a presidência do teatro, o 
espetáculo fica menos desgastan-

te e perigoso para os amigos, alia-
dos e parceiros. Na Record, Dilma 
prometeu: “No que se refere ao 
escândalo da Petrobras, eu vou in-
vestigar. Não vai ficar pedra sobre 
pedra. Mas eu tenho uma indigna-
ção com o que fizeram na última 
semana desta campanha”. Dilma 
se referiu à reportagem de capa 
da revista Veja, na qual o doleiro 
Youssef teria denunciado à Justi-
ça Federal que ela e Lula sabiam 
do esquema criminoso na Petro-
bras. Na Globo, Dilma avisou que 
vai apurar tudo, e ainda defendeu 
a tese de que não sofrerá os efei-
tos negativos de uma instabilidade 
política: “Neste caso da Petrobras 
e em qualquer outro que apareça. 
Não vou deixar pedra sobre pedra. 
Vou investigar e não é aí apenas 
divulgando seletivamente informa-
ções. Eu vou fazer questão que a 
sociedade brasileira saiba de tudo. 
Eu não concordo que isso leva à 
crise. Acho que o que leva à crise 
no Brasil é as suposições, as ila-
ções e as insinuações”. Antes dis-
so, Dilma tinha comentado no JN: 
“Eu não acredito em instabilidade 
política por se prender e condenar 
corruptos e corruptores. Eu acredi-
to que o Brasil tem uma democra-
cia forte e tem uma institucionali-
dade forte. Acho que a sociedade 
brasileira exige uma atitude que 
interrompa a sistemática impuni-
dade que ocorreu nesse país ao 
longo da nossa história. E isso 
significa: doa a quem doer, se faça 
justiça. E fazer justiça nesse caso 
é punir. Se alguém errou, tem que 
ser punido. Esse fator não pode le-
var à instabilidade política. O que 
deve levar à instabilidade política 
é a manutenção na impunidade. 
Eu acho que o Brasil amadureceu 
nesses últimos doze anos. E eu, 
você pode ter certeza, eu não falei 
contra a corrupção e a impunida-
de só durante a eleição. Eu não 
só falei durante a eleição, como 
você pode ter certeza que eu farei 
o possível para colocar às claras 
o que aconteceu”. Dilma ontem 
já deu um passo concreto nesta 
operação de prometida transpa-
rência. Em comunicado oficial ao 

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
nervoso mercado, a “Petrobras as-
sinou contratos com duas empre-
sas independentes especializadas 
em investigação, uma brasileira e 
outra americana, com o objetivo 
de apurar a natureza, extensão e 
impacto das ações que porventura 
tenham sido cometidas no contex-
to das alegações feitas pelo ex-
-diretor Paulo Roberto Costa, bem 
como apurar fatos e circunstâncias 
correlatos que tenham impacto 
material sobre os negócios da 
companhia”. Na prática, o plano 
consiste em pegar as empreiteiras 
como bode expiatório, obrigando-
-as a um acordo judicial que pague 
multas elevadas, supostamente 
ressarcindo prejuízos. Isto acon-
tecerá como desdobramento dos 
julgamentos de ações que correm 
na 13ª Vara Federal de Curitiba, 
sob comando do juiz Sérgio Fer-
nando Moro. O governo quer se 
aproveitar da mão pesada do “Ho-
mem de Gelo” e atingir, somente, 
as empresas que tenham levado 
e oferecido as vantagens ilícitas 
em contratos superfaturados. Já o 
desdobramento político do escân-
dalo, na visão do governo, deve 
ser contido no Supremo Tribunal 
Federal – que tem a função de 
julgar denúncias concretas de cri-
mes ligados ao destino do dinheiro 
para políticos que detêm cargos 
públicos. O ministro Teori Zavas-
cki, que cuida do caso, vai de-
pender das explosivas delações a 
serem refeitas, confirmada ou não, 
por Paulo Roberto Costa, Alberto 
Youssef e outros menos votados. 
Se Costa e Yousseff minimizarem 
as denúncias, pegando apenas 

alguns políticos em desgraça para 
bodes expiatórios e poupando os 
tubarões maiores, repete-se a 
encenação do mensalão – cujos 
réus já estão tecnicamente sol-
tos, exceto Marcos Valério (que 
preferiu não ganhar prêmio para 
delatar ninguém).  Apesar do es-
forço cênico e cínico interno, só 
por milagre (ou por ameaças co-
vardes e criminosas), a turma de 
Dilma conseguirá conter a deto-
nação de novas denúncias contra 
a Petrobras. Nem com o prestígio 
da reeleição apertadinha Dilma 
tem condições de conter a ira de 
investidores internacionais da es-
tatal – que apoiam investigações 
da Corte de Nova York e da Secu-
rity Exchange Comission (a SEC, 
que fiscaliza o mercado de capi-
tais nos EUA, onde a Petrobras 
negocia ações). Desdobramentos 
internos dos quase certos proces-
sos no exterior, contra dirigentes e 
conselheiros atuais e passados da 
Petrobras – incluindo Dilma Rous-
seff – podem redundar em ameaça 
de processo de impeachment. Mas 
é muito baixa a probabilidade dis-
to ocorrer. Dilma hoje tem plenas 
condições de conter a base aliada 
e coagir a “oposição” a não “jogar 
contra a governabilidade em um 
momento de grave crise” (o velho 
papo furado de sempre). Pedido 
de impeachment depende de de-
núncia do Procurador Geral da 
República e de aceitação do Con-
gresso para abertura de processo. 
A chance disto ocorrer é baixíssi-
ma. (Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 28 de Outubro de 
2014).

DESAPARECIDO
Um touro de rodeio, mocho, 

castanho escuro, marca JN, no 
dia 16/10/2014 do Haras Bela 

Vista. Se alguém souber o 
paradeiro falar com Bandanga: 

Tratar (34) 9966-4727 ou 
(34) 3431-5570
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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

Arrogância dos Infelizes

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

 Eu chamo de “arrogância dos 
infelizes” o mal que assola o milênio. As 
pessoas são arrogantes. Se veem um 
raio no céu fazem pose achando que 
o Criador está tirando uma foto, pare-
ce que ficam esperando o "Flash de 
Deus". Quando a empresa ou o presi-
dente ganha um prêmio de destaque, 
ao invés de usar isso como incentivo, 
como vitrine de seu trabalho, como um 
fato de motivação para toda equipe, fa-
zem justamente o contrário, acham-se 
mais inteligentes que toda humanida-
de, humilham quem vem oferecer um 
produto ou serviço e aceleram seu pró-
prio “buraco”. Conselho simples a es-
tes arrogantes que tem dois neurônios 
na cabeça (um manco e um gripado): 

Aprendam a neutralizar essa besteira 
de arrogância que só leva vocês mais 
cedo para esse buraco (literalmente). 
Conselho básico e simples: Despertem 
em si a chama da humildade, pois esta 
vence barreiras, conquista pessoas, 
abrem horizontes, melhora a capacida-
de cognitiva e faz com que vocês usem 
o seu conhecimento para ampliar seus 
relacionamentos e por consequência os 
seus resultados. No livro de Provérbios, 
o rei Salomão nos ensina que “você 
é aquilo que pensa”. Então raciocine 
comigo, pensar sai barato, não custa 
nada... Então pense em tudo que pode 
melhorar. Não vá achar que você é o 
“último biscoito do pacote”. Pense nis-
so, um forte abraço e esteja com Deus!

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz 
saber que pretendem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - ALTIERES NUNES COSTA, solteiro, servidor estadual, Filho de 
WALDIR DA COSTA, e de MARIA BEATRIZ NUNES COSTA, residente no (a) Rua Mato Grosso do Sul, 135, Oliveira, Prata-MG, 
e MARIANE ALVES DOS SANTOS, solteira, técnica em radiologia, Filha de CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e de SILVANA 
ALVES DA SILVA SANTOS, residente no(a) Rua Pernambuco, 20, Oliveira, Prata-MG. JOECI DE SANTANA SANTOS, solteiro, 
pedreiro, Filho de JURACI BARBOSA DOS SANTOS, e de GUINALVA MARIA DE SANTANA , residente no(a) Rua Presidente 
Antonio Carlos, 1068, Prata-MG, e PATRICIA PEREIRA DE MEDEIROS, solteira, operadora de caixa, Filha de ESPEDITO HEN-
RIQUE DE MEDEIROS e de JOANA ALVES PEREIRA , residente no(a) Rua Presidente Antonio Carlos, 1068, Prata-MG. - LUIZ 
RAFAEL BARBOSA SILVA, solteiro, auxiliar de plaina, Filho de ANDRE LUIZ SILVA, e de JALDA MARIA BARBOSA, residente 
no(a) Rua Carlos Alberto de Souza, 485, Prata-MG, e JESSICA SILVA VENANCIO, solteira, recepcionista, Filha de EDIMAR 
ESTEVÃO VENANCIO e de VERANICIA DE JESUS SILVA, residente no(a) Alameda Oliveira, 60, Prata-MG. - CLAUDIO VILELA 
RIBEIRO, divorciado, Chefe de Base, Filho de JOSE PINTO RIBEIRO, e de ELEIDA VILELA RIBEIRO, residente no(a) Rua Mato 
Grosso do Sul, 120, Oliveira, Prata-MG, e TISSIANA ANDRADE FRANCO, solteira, Cirurgiã Dentista, Filha de DECIO REZENDE 
FRANCO e de ELCILENE ANDRADE FRANCO, residente no(a) Rua João Almeida Macedo, 764, Centro, Prata-MG. - JOSÉ 
APARECIDO DA SILVA, solteiro, aposentado, Filho de JOÃO BATISTA DA SILVA, e de MARIA JOSÉ DE JESUS, residente no(a) 
Fazenda Noca Cachoeirinha, Prata-MG, e ELISANGELA SINATRA MARQUES, solteira, Produtora rural, Filha de e de ENEDINA 
SINATRA MARQUES, residente no(a) Fazenda Nova Cachoeirinha, Prata-MG. - JORGE NELSON DE SOUZA, divorciado, mi-
croempresário, Filho de NELSON CHAVES DE SOUZA, e de NIZETH TELLES DE SOUZA, residente no(a) Rua Sócrates Castro 
Novaes, 101, Colina Park, Prata-MG, e ALYNE ALVES OLIVEIRA, solteira, cabelereira, Filha de ALAN KARDEC DE OLIVEIRA 
COSTA e de SUELY CATARINA ALVES OLIVEIRA, residente no(a) Rua Sócrates Castro Novaes, 101, Colina Park, Prata-MG. 
- JOSÉ GERALDO ROCHA, solteiro, produtor rural, Filho de JOSÉ ROCHA DO NASCIMENTO, e de HELENA PEREIRA SAN-
CHES, residente no(a) Rua Pedro Nery, 74, Cruzeiro do Sul, Prata-MG, e LEILIANE CRISTINA DA SILVA, divorciada, do lar, Filha 
de SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA e de LUCIA DONIZETTI ZUIM DA SILVA, residente no(a) Rua Pedro Nery, 74, Cruzeiro 
do Sul, Prata-MG. - ALTAMIR ALVES RAMOS, divorciado, vigilante, Filho de FRANCISCO TEODORO RAMOS, e de ANTONIA 
ALVES RAMOS, residente no(a) Rua João Pinheiro, 704, Prata-MG, e MARILENE SILVA BIAGE, solteira, Servidora Publica 
Estadual, Filha de QUINEDE BIAGE e de MARINETE DA SILVA BIAGE, residente no(a) Rua João Pinheiro, 704, Prata-MG. - 
LUZIMAR BORGES DA SILVA, solteiro, lavrador, Filho de LUIS BORGES DA SILVA, e de RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO, 
residente no(a) Associação dos Trabalhadores da Chácara Boas Novas, Prata-MG, e MARIA DE JESUS FERREIRA GOMES, 
solteira, lavradora, Filha de JUSTINO GOMES BARBOSA e de MARIA FELIX LOPES DE SOUSA, residente no(a) Associação 
dos Trabalhadores da Chácara Boas Novas, Prata-MG. - JOSE RODRIGUES NETO, divorciado, motorista, Filho de SEVERINO 
RODRIGUES, e de MARIA ADRIANA DA CRUZ, residente no(a) Rua Santa Catarina, 221, Prata-MG, e INÊS BATISTA DA 
CRUZ, solteira, do lar, Filha de GIFONI CIRÍACO DA CRUZ e de LUZIA BATISTA DA CRUZ, Prata-MG. - CRISTIANO SILVA 
CUNHA, solteiro, motorista, Filho de FRANCISCO DIVINO CUNHA, e de CIRILA MARIA SILVA CUNHA, residente no(a) Rua 
Coronel Emidio Marques, 1590, Prata-MG, e ADRIANA PIRES FERREIRA, solteira, do lar, Filha de JOSÉ AGOSTINHO DE 
ARAUJO e de ANA ROSA PIRES, residente no(a) Rua Coronel Emidio Marques, 1590, Prata-MG. - JOÃO BATISTA GOMES DA 
SILVA, solteiro, vendedor, Filho de JOSÉ CANDIDO DA SILVA, e de ALMIRA GOMES DA SILVA, residente no(a) Rua Edmundo 
Novais, 1222, Prata-MG, e ELLYARIA RIZZIA VILLELA, solteira, operadora de caixa, Filha de LINDOMAR VILLELA GONÇAL-
VES e de FLORACI MARIA VILLELA, residente no(a) Rua João Almeida Macedo, 19, Prata-MG. - TIAGO ALVES CAMARGOS, 
solteiro, Produtor rural, Filho de EVALDO LUIZ ALVES DE CAMARGOS, e de ZILÁ APARECIDA ALVES CAMARGOS, residente 
no(a) Rua Vicente Almada, 277, Centro, Prata-MG, e RAFAELA VILELA MARQUES DE BARROS, solteira, professora, Filha de 
JOSÉ RENATO MARQUES DE BARROS e de ADRIANA APARECIDA VILELA MARQUES DE BARROS, residente no(a) Rua 
Carlos Camargos, 163, Centro, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência algum impedimento legal, oponha-o na 
forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de costume e 
publicado na imprensa. Prata-MG, 28 de outubro 2014. Ricardo Amaral França/Escrivão - Cartório do Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Prata-MG - Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

“A chama da humildade vence barreiras, conquista 
pessoas, economiza caminhos e produz resultados”. 

Gilclér Regina

DESAPARECIDO
Desde sábado dia 25 de 
outubro uma cachorrinha 

da raça Shihtzu que 
atende pelo nome de 
July, é branca e preta 

está tosada com o rabo 
peludo. A cachorrinha é 
de uma criança que está 
sentindo muito sua falta: Quem encontrar favor 

entrar em contato pelos telefones: 9992-2666 ou 
9199-3802 que será recompensado!
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Congresso já reage à ideia de plebiscito proposto por Dilma
bom lembrar que o Congresso foi elei-
to agora e é tão legítimo para legislar 
quanto ela é para governar — afirmou 
Cunha, que também defende o refe-
rendo popular e a aprovação de uma 
reforma política antes de setembro do 
próximo ano: - A reforma política é ur-
gente. Ninguém aguenta mais a eleição 
do jeito que está, cara demais. Temos 
que conter a proliferação de partidos. O 
deputado Marcus Pestana (PSDB-MG), 
que participou ativamente do grupo de 
reforma política da Casa, diz que propor 
plebiscito sobre reforma política é algo 
inviável. -  É impossível, é demagógico, 
é manifestação de ignorância no sen-
tido lato. Como submeter a proposta 
de voto distrital, distrital misto, propor-
cional, etc, à população? A divisão que 
existe no Congresso estará presente 
na sociedade. É um assunto comple-
xo e longe do cotidiano das pessoas. 
Cabe ao Congresso encontrar propos-
tas e submetê-las em referendo - dis-
se Pestana. Eleito senador por Goiás, 

Ronaldo Caiado (DEM) também critica 
a proposta de Dilma, classificando-a de 
“gesto de enganação”. -  O que me cha-
mou a atenção foi que a reforma políti-
ca proposta por ela é um engodo, uma 
farsa. Não sinaliza com nada concreto 
e só inviabiliza o processo verdadeiro 
para que consigamos aprovar a maté-
ria - argumentou Caiado. Em entrevista 
ao Jornal Nacional, na segunda-feira à 
noite, a presidente Dilma voltou a de-
fender a convocação de um plebiscito 
para a reforma política. Dilma citou a 
proposta feita pela Confederação Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
e movimentos sociais. Segundo ela, os 
movimentos vão entregar ao Congresso 
uma proposta para que se faça a con-
sulta popular: -  Esse processo (consul-
ta popular) é essencial para a reforma 
política. Muitos setores têm como base 
(da reforma política) a proibição de con-
tribuições empresariais na campanha. 
A partir da reforma, só seria possível, 
contribuições privadas individuais; não 
empresariais. A oposição fala muito em 
fim da reeleição. Tudo isso tem que ser 
avaliado pela população. Durante a en-
trevista, a presidente foi lembrada que 
já havia prometido uma consulta popu-
lar para reforma política em junho de 
2013, após os protestos que ocorreram 
nas principais cidades do país. Dilma foi 
questionada o que a levaria a insistir na 
proposta, embora tenha enfrentado crí-
ticas de juristas e congressistas. A pre-
sidente argumentou que, no decorrer 
da campanha, ouviu esse pedido de um 
“conjunto de segmentos” e que ele re-
presenta “um grande clamor da juventu-
de”. - O Congresso vai ter sensibilidade 
para perceber que isso (consulta popu-
lar) é uma onda que avança. Se não es-
tou enganada, (os movimentos sociais) 
captaram mais de cinco milhões de as-
sinaturas. O presidente nacional do PT, 
Rui Falcão, disse ontem que o Congres-
so, sem a pressão da sociedade, não 
conseguirá realizar a reforma política 
como propõe a presidente e o próprio 
partido. - A movimentação muito forte, 
que surgiu nas últimas semanas, assim 
como aquelas manifestações de junho 
do ano passado, precisam estar na or-
dem do dia. E nós, como partido que 
tem relações com os movimentos so-
ciais, só vamos obter a reforma política 
com essas mobilizações. Só pelo Con-
gresso Nacional, seja na configuração 
atual, seja na futura, será praticamente 
impossível — disse Falcão, em entre-
vista coletiva para analisar a quarta vi-
tória consecutiva do partido para presi-
dente da República. Ele disse que o PT 
defende a reforma política a após um 
plebiscito para convocar uma consti-
tuinte exclusiva que trate das reformas. 
- Já existe uma proposta da presidente 
Dilma no Congresso Nacional com 189 
assinaturas para que possa ser elabo-
rado o decreto legislativo que convo-
que o plebiscito. Uma das questões 
que estão sendo propostas pelos mo-
vimentos sociais, e não pelo governo, 
é se você concorda ou não com uma 
constituinte exclusiva para fazer a re-
forma política. Mas tudo isso é passível 
de diálogo com o Congresso Nacional. 
Você pode fazer um plebiscito que não 
preveja a convocação de constituinte. 
Você pode submeter determinados 
temas a plebiscito. Tudo isso é objeto 
de debate. A presidente disse ontem 
(anteontem) que quer dialogar muito 
com a sociedade. Creio também que 
sobre a reforma política ela vai dialo-
gar. (Fonte: Jornal O Globo)

 A ideia da presidente Dilma 
Rousseff de dar a largada em seu se-
gundo mandato com um plebiscito para 
a mudança do sistema político já en-
frenta reação do Congresso, a começar 
por partidos da base aliada do governo, 
entre eles o PMDB. Tanto na Câmara, 
como no Senado, os líderes peemede-
bistas defendem a reforma política, mas 
insistem que a tarefa é do Congresso 
Nacional e que o ideal é submeter as 
propostas a um referendo popular, pela 
complexidade do tema. Dilma propôs 
na campanha o fim do financiamento 
empresarial de campanhas e das coli-
gações partidárias nas eleições propor-
cionais, a tipificação do caixa dois em 
crime eleitoral e a realização de um ple-
biscito para a mudança do sistema po-
lítico. Além destes temas, a presidente 
enviou uma mensagem ao Congresso 
propondo cinco pontos a serem sub-
metidos à consulta popular: forma de fi-
nanciamento das campanhas eleitorais; 
definição do sistema eleitoral, se voto 

proporcional ou distrital; manutenção 
ou não de coligações proporcionais; 
continuidade ou não da suplência de 
senador; e fim ou não do voto secreto 
no Congresso. Esse último ponto foi 
aprovado por deputados e senadores, 
que acabaram com o voto secreto para 
cassação de mandato. O plebiscito foi 
engavetado. Na segunda-feira, o pre-
sidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL) divulgou nota defendendo 
a reforma política, mas não por meio 
de plebiscito. “O melhor caminho é o 
Congresso Nacional aprovar a reforma 
- caso contrário poderá pagar caro pela 
omissão - e submetê-la a um referendo 
popular, como fizemos com a proibição 
de venda de armas e munições”, defen-
deu Renan. O líder do PMDB na Câma-
ra, Eduardo Cunha (RJ), diz que aguar-
da para ver quais perguntas Dilma fará, 
mas destaca que os novos parlamenta-
res eleitos têm tanta legitimidade como 
ela. -  A presidente quer substituir o 
Congresso e propor o plebiscito, mas é 

“Líderes aliados e da oposição dizem que reforma política é prerrogativa parlamentar”


