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 Em reunião realizada 
no dia 02 de fevereiro no Ga-
binete do Senhor Prefeito Mu-
nicipal Dr. Anuar Arantes Amui, 
a Diretoria do SINTRASPRATA 
discutiu sobre o ofício protoco-
lado na semana passada, onde 
foram informadas ao Chefe do 
Executivo as condições dos 
trabalhadores com relação aos 
aumentos concedidos na atual 
Gestão. A Comissão, composta 
pelos Servidores Darlon Ro-

drigues Ferreira – Presidente, 
Joaquim Leôncio de Araújo – 
Vice-presidente e João Augusto 
Fagundes da Silva – Tesourei-
ro, expôs ao Prefeito Municipal 
as perdas salariais dos servi-
dores nos últimos anos, como 
forma de sensibilizar o Prefeito 
na Concessão do aumento inte-
gral do salário mínimo, que foi 
8,84% para 2015. Mas como 
o Sr. Prefeito Municipal ainda 
não tinha se manifestado e não 

SINTRASPRATA consegue aumento salarial para os servidores do município 

Capacitação dos agentes 
comunitários de saúde

 A Secretaria de Saúde 
e Atenção Primária juntamente 
com a Prefeitura Municipal do 
Prata, realizaram de 02 á 06 de 
fevereiro de 2015 o curso de Ca-
pacitação dos Agentes Comuni-
tários de Saúde, com o intuito de 
esclarecê-los sobre o seu papel 
no trabalho comunitário e elevar 
sua autoestima. Foi utilizada a 
metodologia da problematização 

e diversas dinâmicas. Os temas 
abordados foram: direitos e de-
veres, atribuições, comunicação, 
ética, trabalho em equipe, saú-
de da criança e idoso, violência 
doméstica e gestante. O resulta-
do foi considerado positivo para 
ambas as partes: os agentes 
comunitários adquiriram novos 
conhecimentos/habilidades e 
sentiram-se mais valorizados.

existia nenhum Projeto de Lei 
na Câmara Municipal conce-
dendo aumento para o funcio-
nalismo público, havia notícias 
de que não haveria reajuste 
ou que  o aumento seria ape-
nas o índice do IPCA que foi de 
6,41%, mas a comissão insistiu 
com o Prefeito e acabou conse-
guindo o aumento integral de 
8,84% e retroativo ao mês de 
janeiro de 2015. Dessa forma, 
resta para a atual Gestão uma 

defasagem de 9% do aumento 
do ano de 2013 que o Muni-
cípio não concedeu aos seus 
servidores. O SINTRASPRATA 
espera que o Senhor Prefeito 
corrija esta defasagem  até o 
final de sua gestão. A Diretoria 
do SINTRASPRATA agradece 
o Prefeito Municipal a acolhida 
de sua proposta e manifesta a 
intenção de continuar sempre 
na defesa dos Direitos dos Ser-
vidores Municipais de Prata.

Motoristas de ambulância 
ganham sala no PAM

 Para proporcionar mais 
conforto e bem-estar aos moto-
ristas de ambulância do PAM, a 
Prefeitura Municipal do Prata e 
o Secretário de Saúde atende-
ram ao pedido dos motoristas e 
construíram uma sala de espera 

equipada com TV, camas, armá-
rios e ar condicionado. Além de 
servir como local de descanso, a 
Sala dos Motoristas tem como ob-
jetivo ter sempre um motorista a 
disposição no PAM para atender 
a comunidade.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
PRATENSE TOMA POSSE NO 
SENADO - Divino Donizete Bor-
ges Nogueira, nascido no dia 
15/10/1955 na fazenda do Bugre 
– Município de Pata MG. Filho de 
Geraldo Francisco Nogueira e de 
Orminda do Carmo Borges, primo 
do advogado e historiador Bene-
dito Antônio Miranda Tiradentes 
Borges. Ele foi empoçado no dia 
02/02/2015 como Senador da Re-
publica pelo Partido dos Trabalha-
dores.
ATIVIDADES NO CRAS - A Prefei-
tura do Prata informa que o CRAS 
e a equipe volante retornarão suas 
atividades dia 09 de fevereiro, no 
horário normal de funcionamento. 
Para realizar as atividades de dan-
ça, capoeira, grupos e brinquedo-
teca, os usuários devem procurar 
a unidade do CRAS, localizado 
na Rua João de Almeida Macedo, 
número 469, para atualizar o seu 
cadastro.
TRICENTENÁRIO DA PADROEI-
RA DO BRASIL NOSSA SENHO-
RA APARECIDA – A Arquidiocese 
de Aparecida e o Santuário Nacio-
nal de Aparecida estão preparan-
do a celebração dos 300 anos de 
encontro da imagem de Nossa Se-
nhora da Conceição Aparecida nas 
águas. A imagem foi encontrada no 
rio Paraíba do Sul, ano de 1717. 
Em comemoração à data, o San-
tuário Nacional de Aparecida pro-
move o “Jubileu” que começou em 
2014 e segue até 2017, com uma 
programação devocional e obras 
de fé em preparação para o gran-
dioso tricentenário Em 2014 foi o 
primeiro ano de triênio preparató-
rio, desde o mês de julho do ano 
passado a imagem peregrina estão 
sendo enviadas às arquidioceses. 
O Brasil conta atualmente com 
44 arquidioceses e 214 dioceses. 
No próximo mês de maio, a ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida 
será entronizada solenemente no 
Suntuário de Fátima em Portugal. 
Para comemorar foi lançado o selo 
em conjunto, pela Arquidiocese de 
Aparecida e Seminário Nacional a 
pedido do cardeal Dom Raymundo 
Damasceno Assis, Arcebispo de 
Aparecida e Presidente da NCBB 
estão presentes em todas as ações 
e materiais relacionados ao jubileu. 
CAMARÁ MUNICIPAL VAI IM-
PLANTAR TRANSMISSÃO DAS 
REUNIÕES AO VIVO PELA IN-
TERNET – A notícia foi passada 
pelo presidente da Câmara Marcel 
Rodrigues da Cunha (Xexeu), Se-
gundo o presidente, com o objetivo 
de tornar ainda mais público os tra-
balhos desenvolvido pela Câmara 
Municipal de Prata, garantindo 
assim a participação efetiva da po-
pulação nas ações do Legislativo. 
Assim sendo a população poderá 
acompanhar de perto todo o tra-
balho realizado pelo os vereadores 
da nossa cidade, sendo essa trans-
missão uma prestação de contas 
a toda população pelos serviços 
prestados. A cada dia que passa a 
internet se torna acessível em to-
das as casas dos brasileiros, e a 
intenção e fazer com que se possa 
ter uma relação melhor e mais in-

tensa com cada cidadão da cidade 
do Prata, comentou o presidente. 
SAUDADES - Sinto saudade de 
tudo que marcou a minha vida. 
Quando vejo retratos, quando sinto 
cheiros, quando me lembro do pas-
sado, quando escuto uma música, 
eu sinto saudades. Sinto saudades 
de amigos que nunca mais vi, de 
pessoas com quem não mais falei, 
ou cruzei. Sinto, saudades dos que 
se foram e de quem não me des-
pedi direito. Daqueles que não ti-
veram como me dizer adeus. Sinto 
saudades das coisas que vivi e das 
que deixei passar, sem curtir na to-
talidade. Quantas vezes tenho von-
tade de encontrar não sei o que, 
não sei onde, para resgatar alguma 
coisa que nem sei o que é e nem 
sei onde perdi. (José Cleanto Vilela 
Reis (Presidente da APRALE)
DROGAS – Como saber se um jo-
vem está usando drogas? O jovem 
apresentará: 1) Mudança brusca 
no comportamento; 2) Irritabilidade 
sem motivo aparente e explosões 
nervosas; 3) Inquietação motora, 
o jovem se apresenta impacien-
te, inquieto, irritado, agressivo e 
violento; 4) Depressões, estado 
de angústia sem motivo aparente; 
5) Queda do aproveitamento es-
colar ou desistência dos estudos; 
6) Insônia rebelde; 7) Isolamento, 
o jovem se recusa a sair de seu 
quarto, evitando contato com ami-
gos e familiares; 8) Mudança de 
hábitos, o jovem passa a dormir 
de dia e ficar acordado à noite. 
Existência de comprimidos, serin-
gas, cigarros estranhos, entre seus 
pertences; 9) Desaparecimento 
de objetos de valor, de dinheiro 
ou, ainda, incessantes pedidos de 
dinheiro sem justificativa, o jovem 
precisa, a cada dia mais, a fim de 
atender às exigências e explora-
ção de traficantes, para aquisição 
de produtos que lhe determinaram 
a dependência de drogas; 10) Más 
companhias, os que iniciaram no 
vício passam a fazer parte da vida 
do jovem. Se seu filho, sobrinho 
ou qualquer adolescente que você 
conheça, apresenta um ou vários 

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

ANUNCIE NO

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA CASA – Na Rua Vanda de carvalho, 78, com 03 quartos 
sendo um suíte: Tratar (34) 9974-7205.
VENDO 07 TERRENOS – Próximo à rodovia no bairro progresso: Tratar 
(34) 9974-7205

desses comportamentos procure 
AJUDA! Inicialmente, procure os 
Conselheiros Tutelares para maio-
res providências, o caso será man-
tido em absoluto sigilo. Há também 
na cidade o Grupo Amor Exigente 
que poderá orientar ao dependen-
te e seus familiares em seus en-
contros. Em se tratando de casos 
extremos, que seja, de Internação 
para Reabilitação, é fundamental 
que o adolescente seja do sexo 
masculino e maior de 16 anos.  As 
famílias devem se atentar às mu-
danças de comportamento de seus 
entes queridos, pois, em nossa ci-
dade a droga está causando níveis 
altíssimos de conflitos, constantes 
situações de risco, furtos, roubos, 
violência doméstica, abusos se-
xuais, negligência fraternal, enfim, 
violências de todas as formas e até 
homicídios. Às Autoridades Com-
petentes precisamos URGENTE-
MENTE da implantação de uma 
Clínica de Reabilitação de Depen-
dentes Químicos neste município. 
Todos juntos, podemos fazer a di-
ferença! A serviço da Sociedade 
Pratense Conselho Tutelar.
BOAS VINDAS – Os membros do 
Conselho Tutelar se despedem da 
Conselheira Talyta Ferreira Silva, 
e dão boas vindas ao novo titular 
Douglas Pires de Souza, lhe de-
sejando força, foco, fé, sucesso 
e bom desempenho em suas atri-
buições. Companheiro que a sua 
chegada traga novos tempos de 
mudança, equilíbrio e um excelen-
te comprometimento com nossas 

famílias pratenses são os mais 
sinceros votos de toda a equipe: 
Amanda, Cássio, Ésio, José Ro-
mes e Pollyana. (Conselho Tutelar)
VITÓRIA COM SABOR DE DER-
ROTA – Já dizia o pensador “O ho-
mem tem memória curta”, fato que 
não podemos duvidar! Já deve ter 
ficado no esquecimento quando 
a diretoria anterior da Acipra/CDL 
abraçou a campanha, envolvendo, 
Executivo, Câmara Municipal, co-
merciantes, entidades representa-
tivas, realizando audiência pública 
para o fechamento do comércio 
aos domingos e feriados, alegan-
do que os empregados mereciam 
descanso. Na audiência realiza-
da na Câmara o representante 
do prefeito Dr. Robson de Morais 
defendeu o tese do mundo globa-
lizado do livre arbítrio em abrir e 
fechar do comerciante, bem como 
do desemprego que essa atitude 
poderia gerar! A Acipra/CDL, que 
abraçou a causa de adesão dos 
demais comerciantes, hoje não 
tem motivos para comemorar! A 
Cooprata decidiu não abrir aos 
domingos e feriados e não deu 
outra, dezenas de pais de famílias 
foram demitidos, o que comprova 
que realmente quem levou a pior 
foram os funcionários. Só para se 
ter ideia, nos EUA, é exatamente 
aos domingos e feriados os dias 
de maior fluxo de vendas! Não 
podemos ficar na contra mão da 
modernidade, pois corremos o 
risco de ser atropelados. (Miguel 
Soares)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Empreiteiras querem levar Lula 
e Dilma à roda da Justiça

 Há quinze dias, os quatro 
executivos da construtora OAS, 
presos durante a Operação Lava-
-Jato, tiveram uma conversa ca-
pital na carceragem da polícia em 
Curitiba. Sentados frente a frente, 
numa sala destinada a reuniões 
reservadas com advogados, o 
presidente da OAS, Léo Pinheiro, 
e os executivos Mateus Coutinho, 
Agenor Medeiros e José Ricardo 
Breghirolli discutiam o futuro com 
raro desapego. Os pedidos de li-
berdade rejeitados pela Justiça, 
as fracassadas tentativas de des-
qualificar as investigações, o Natal, 
o réveillon e a perspectiva real de 
passar o resto da vida no cárcere 
levaram-nos a um diagnóstico fata-
lista. Réus por corrupção, lavagem 
de dinheiro e formação de organi-
zação criminosa, era chegada a 
hora de jogar a última cartada, e, 
segundo eles, isso significa trazer 
para a cena do crime, com nomes 
e sobrenomes, o topo da cadeia 

de comando do petrolão. Com 66 
anos de idade, Agenor Medeiros, 
diretor internacional da empresa, 
era o mais exaltado: “Se tiver de 
morrer aqui dentro, não morro so-
zinho”. A estratégia dos executivos 
da OAS, discutida também pelas 
demais empresas envolvidas no 
escândalo da Petrobras, é conside-
rada a última tentativa de salvação. 
E por uma razão elementar: as em-
preiteiras podem identificar e apre-
sentar provas contra os verdadei-
ros comandantes do esquema, os 
grandes beneficiados, os mentores 
da engrenagem que funcionava 
com o objetivo de desviar dinhei-
ro da Petrobras para os bolsos de 
políticos aliados do governo e cam-
panhas eleitorais dos candidatos li-
gados ao governo. É um poderoso 
trunfo que, em um eventual acordo 
de delação com a Justiça, pode 
poupar muitos anos de cadeia aos 
envolvidos. “Vocês acham que eu 
ia atrás desses caras (os políticos) 

Com os processos da Operação Lava-Jato a caminho 
das sentenças, as empreiteiras querem Lula e Dilma 

junto com elas na roda da Justiça

para oferecer grana a eles?”, dis-
parou, ressentido, o presidente da 
OAS, Léo Pinheiro. Amigo pessoal 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva nos tempos de bonança, 
ele descobriu na cadeia que as 
amizades nascidas do poder va-
lem pouco atrás das grades. Na 
conversa com os colegas presos e 
os advogados da empreiteira, ele 
reclamou, em particular, da indife-
rença de Lula, de quem esperava 
um esforço maior para neutralizar 
os riscos da condenação e salvar 
os contratos de sua empresa. Léo 
Pinheiro reclama que Lula lhe virou 
as costas. E foi dessa mágoa que 

surgiu a primeira decisão concreta 
do grupo: se houver acordo com a 
Justiça, o delator será Ricardo Bre-
ghirolli, encarregado de fazer os 
pagamentos de propina a partidos 
e políticos corruptos. As empreitei-
ras sabem que novas delações só 
serão admitidas se revelarem fatos 
novos ou o envolvimento de perso-
nagens importantes que ainda se 
mantêm longe das investigações. 
Por isso, o alvo é o topo da cadeia 
de comando, em que, segundo afir-
mam reservadamente e insinuam 
abertamente, se encontram o ex-
-presidente Lula e Dilma Rousseff. 
(Fonte: Site Revista Veja)

Governo de Minas implanta 
pauta bovina regionalizada

 Desde primeiro de feve-
reiro, a pauta bovina está sendo 
disponibilizada no site da Secre-
taria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), com os 
valores por arroba praticados em 
cada região do estado. O mate-
rial estabelece os valores míni-
mos de referência utilizados para 
a base de cálculo do Imposto so-
bre circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) nas operações 
com gado bovino e bubalino. A 
pauta estará disponível no site 

www.agricultura.mg.gov.br para 
consulta no primeiro dia útil de 
cada mês e será atualizada quin-
zenalmente. Para a realização 
desse trabalho, foi estabelecido 
um Termo de Cooperação Téc-
nica entre o Governo de Minas, 
representado pela Secretaria de 
Estado da Fazenda (SEF) e de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa) e a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de Minas Gerais (Faemg). Fonte: 
Agrolink
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