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 A Câmara dos Depu-
tados aprovou na terça-feira (3) 
o projeto que define feminicídio 
como circunstância qualificadora 
de homicídio. Dessa forma, o as-
sassinato de mulher por condição 
de sexo passa a entrar na lista de 
crimes hediondos. Hoje, estima-se 
que ocorram mais de dez femini-
cídios por dia no País. O projeto 
vai para sanção presidencial. De 
acordo com o texto, considera-se 
razão de gênero quando o crime 
envolver violência doméstica e 
familiar e menosprezo ou discri-
minação à condição da mulher. A 
punição para homicídio qualificado 
é de reclusão de 12 a 30 anos. En-
quanto isso, a pena para homicí-
dio simples é de seis a 20 anos. 
O projeto ainda prevê aumento de 
pena para casos de feminicídio em 
um terço até a metade se o crime 
for praticado durante a gravidez 
ou nos três meses anteriores ao 
parto; contra menores de 14 anos, 
maiores de 60 ou vítimas com de-
ficiência; e na presença de pais 
ou filhos. A condenação por crime 
hediondo também prevê o cum-
primento da pena inicialmente em 
regime fechado e a progressão do 
regime só poderá acontecer após 
o cumprimento de dois quintos da 
pena, se o condenado for primá-
rio. No plenário, a ex-ministra da 
Secretaria de Direitos Humanos, 

a deputada Maria do Rosário (PT-
-RS), comemorou a proposta. "Vai 
penalizar mortes de mulheres 
em decorrência da violência, dos 
maus-tratos." No entanto, a me-
dida amplamente defendida pela 
bancada feminista não teve con-
senso. "É precedente perigoso tra-
tar as pessoas de maneira diferen-
te. Podemos até concordar com a 
pena maior para morte de grávida, 
mas não entre homem e mulher", 
afirmou o deputado Evandro Gussi 
(PV-SP) à Agência Câmara. O Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) estima que entre 2001 e 
2011 aconteceram mais de 50 mil 
feminicídios no Brasil - cerca de 
5 mil mortes por ano. O aumento 
de 2,3 para 4,6 assassinatos por 
100 mil mulheres entre 1980 e 
2010 colocou o Brasil na sétima 
posição mundial de assassinatos 
de mulheres, conforme justificati-
va para o projeto feita pela CPI da 
Violência contra a Mulher. Em de-
zembro, o Senado havia aprovado 
o mesmo texto. À época, a rela-
tora do projeto, a senadora Gleisi 
Hoffmann (PT-PR), classificou a 
aprovação do texto como uma res-
posta às declarações do deputado 
Jair Bolsonaro (PP-RJ), que havia 
afirmado que não estupraria a de-
putada Maria do Rosário (PT-RS) 
porque "ela não merece". (Fonte: 
Site BOL)

Distrito do Monjolinho recebe asfalto
 Começou semana pas-
sada, as obras de pavimentação 
asfáltica no Distrito de Monjolinho, 
com intuito de melhorias e qualida-

de para o município. E o Prefeito 
Dr. Anuar, foi conferir de perto esta 
obra! Prefeitura Municipal do Prata 
- Ação e trabalho por você.

Câmara aprova pena mais 
rígida e torna assassinato 
de mulher crime hediondo

Convênio Vôlei Jovem
 Prefeitura Municipal do 
Prata, através do Prefeito Dr. 
Anuar firmou convênio com Nello 
Rodrigues (Presidente da Asso-
ciação Esportista Vôlei Jovem) 

para repasse de verba de sub-
venção visando incentivo a esco-
linha com bolas, uniformes para 
treinos, uniformes para jogos e 
viagens. 

Eu Robsoney Ferreira 
Vilela, agradeço pelos 

meus 290 votos, no qual 
fui eleito para consel-

heiro fiscal da cooprata, 
agradeço a todos os 

produtores (a) que con-
fiaram em mim.

 O meu muito Obrigado!
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ELEITO NOVO PRESIDENTE, 
CONSELHO ADMINISTRATIVO 
E CONSELHO FISCAL DA COO-
PRATA – As eleições da Coopra-
ta- Cooperativa dos Produtores 
Rurais do Prata, é comparada a 
uma eleição municipal, visto que 
representa a maior empresa da ci-
dade e o principal seguimento da 
economia do município dos pro-
dutores rurais e do agronegócio. 
A eleição aconteceu no Clube do 
Jatobá, no dia 08/02/15, teve iní-
cio as 8:00 horas e terminou as 
17:00 horas. Foi eleito presidente 
o produtor rural Rubens do Carmo 
Andrade, conhecido popularmen-
te como Badui, com 390 votos. O 
Conselho de Administrativo ficou 
assim constituído: Marques Sil-
veira Franco (472) José Renato 
Marques de Barros (332), Gelder 
Donizete Moura Vieira (326), Eval-
do Luiz Alves de Camargos (3l3). 
Conselho Fiscal: José Roberto 
Franco Queiroz (300), Robsoney 
Ferreira Vilela (290), Jose Ota-
cilio Macedo Lopes (253), Maria 
Shirley V Souza (204), Roseli 
Nascimento (183), Maria Dolores 
Teodoro F. Tannus (179 votos). O 
resultado da eleição sinalizou por 
mudanças, pois a vencedora foi 
a chapa de oposição que obteve 
390 votos, contra 296 da chapa de 
situação que concorria a reeleição 
pelo candidato Carlos Henrique 
Pádua Alves. Como vivemos num 
país democrático, quem escolhe 
os candidatos são os cooperados 
por maioria dos seus associados, 
vamos torcer pela boa administra-
ção, pois a cooperativa representa 
o maior lincho comercial da cida-
de, gerando divisas, credibilidade, 
pois é uma das mais solidas coo-
perativas do Brasil.  
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - A 
secretaria de saúde informa, que 
na próxima segunda-feira dia 09, 
será realizado no PSF Cruzeiro do 
Sul, a pesagem dos beneficiários 
do Programa Bolsa Família, no ho-
rário de 08:00h 'as 20:00h . A pe-
sagem é obrigatória e devem com-
parecer no local, o responsável 
pelo recebimento, acompanhado 
pelas crianças menores de 7 anos; 
mulheres entre 14 e 44 anos e 
gestantes. É necessário apresen-
tação de documento de identidade 
e dos cartões do bolsa família; da 
criança e da gestante. ATENÇÃO! 
Caso não compareçam o benefício 
poderá ser cancelado!
A FORÇA DA JUVENTUDE - Não 
existe possibilidade de a socieda-
de pôr os jovens na geladeira, e 
aproveitar ao máximo a capacida-
de experiente da humanidade mais 
madura. O que distingue os jovens 
é a esperança. São os sonhos de 
um mundo diferente e melhor. Não 
há nada mais deletério na socie-
dade do que ouvir alguém dizer: 
“Essa experiência nós já fizemos 
em 1930, e não deu certo. Por que 
vamos tentar de novo”? A nova 
geração quer encontrar saídas, 
arriscar, descobrir alternativas. A 
juventude sonha com a verdadei-
ra independência do nosso povo, 
dentro dos moldes da democracia. 

Quer oportunidades educativas. 
Necessita de empregos, para fa-
zer crescer sua autoestima. Busca 
solução para os terríveis vícios da 
corrupção, que assolam a socie-
dade. Quer um novo pacto social, 
onde o bem comum seja a motiva-
ção permanente.
SEGREDO DOS CASAMENTOS 
DURADOUROS - Casais que con-
vivem há anos fala de paciência, 
renúncia, compreensão. Em ver-
dade, cada um tem sua fórmula 
especial. Recentemente lemos 
as anotações de um escritor que 
achamos muito interessantes. Ele 
afirma que um bom casamento 
deve ser criado. No casamento, as 
pequenas coisas são as grandes 
coisas. É jamais ser muito velho 
para darem-se as mãos, diz ele. É 
lembrar-se de dizer "te amo", pelo 
menos uma vez ao dia. É nunca 
ir dormir zangado. É ter valores e 
objetivos comuns. É estar unidos 
ao enfrentar o Mundo. É formar 
um círculo de amor que una toda 
a família.  É proferir elogios e ter 
capacidade para perdoar e esque-
cer. É proporcionar uma atmosfera 
onde cada qual possa crescer na 
busca recíproca do bem e do belo. 
É não só casar-se com a pessoa 
certa, mas ser o companheiro per-
feito. E para ser o companheiro 
perfeito é preciso ter bom humor 
e otimismo. Ser natural e saber 
agir com tato. É saber escutar com 
atenção, sem interromper a cada 
instante. É mostrar admiração e 
confiança, interessando-se pelos 
problemas e atividades do outro. 
É ser discreto, sabendo o momen-
to de deixar o companheiro a sós 
para que coloque em ordem seus 
pensamentos. É distribuir carinho 
e compreensão, combinando amor 
e poesia, sem esquecer galanteios 
e cortesia. É ter sabedoria para 
repetir os momentos do namoro. 
Aqueles momentos mágicos em 
que a orquestra do mundo parecia 
tocar somente para os dois. É ter 
cuidado no linguajar, é ser firme, 
leal.  É ter atenção além do trivial 
e conseguir descobrir quando um 
se tiver esmerado na apresenta-
ção para o outro. Um novo corte 
de cabelo, uma vestimenta dife-
rente. Detalhes pequenos, mas 
importantes. É saber dar atenção 
para a família do outro pois, ao 
se unir o casal, as duas famílias 
formam uma unidade. É ser grato 
por tudo o que um significa na vida 
do outro. O amor real, por manter 
as suas raízes no equilíbrio, vai 
se firmando dia a dia, através da 
convivência estreita. O amor, nas-
cido de uma vivência progressiva e 
madura, não tende a acabar, mas 
amplia-se, uma vez que os envol-
vidos passam a conhecer vícios e 
virtudes, manias e costumes um 
do outro. 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA – 
Existem vários fatores que envol-
vem a violência e que devem ser 
combatida com medidas educa-
tivas. O objetivo da prevenção é 
adesão de todos os seguimentos 
de prevenir, antes que seja tarde, 
pois a maior parte dos jovens caem 
no mundo do vício por curiosidade 
e depois não tem como sair.  Os 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO OU TROCO APARTAMENTO COM 117 M² - Em área nobre de 
Uberlândia, Bairro - Santa Maria, situado a duas quadras da UFU e a 
800 metros do Center Shopping. Tratar (34) 9974-7515
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMA-
TIC, capacidade de 200 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776.
VENDO ÁGIO DE CASA – Com 03 quartos sendo 01 suíte, Jardim Ana 
Carolina n°40. Tratar (34) 9797-0512 falar com Claiber. 

pais devem ser amigos dos filhos, 
procurar saber quem são seus 
amigos, lugares que frequentam, 
visto que foi comprovado, que 
muitas das vezes o filho busca 
carinho, compreensão em casa e 
não encontram, ficando uma presa 
fácil nas mãos dos traficantes. O 
melhor remédio contra a violência, 
drogas, é amor, carinho, amizade 
dos pais para com os filhos. Con-
fiança, e responsabilidade; são ta-
refas indelegáveis, os pais devem 
ser orientados, que a pessoa mais 
importante é seu filho, e na prática 
acaba ficando em segundo plano, 
quando acordam para realidade é 
tarde demais, tornando difícil re-
conquista-los.  Seja você também 
um voluntário na divulgação da 
prevenção contra as drogas, bebi-
das, doenças sexualmente trami-
tadas, desta forma você está con-
tribuindo para melhor a sociedade.
RONALD REAGAN COMPLETA-
RIA 104 ANOS NO DIA 6 DE FE-
VEREIRO - O ator que se elegeu 
presidente dos EUA tornou-se, 
ao lado de Margaret Thatcher, o 
porta-voz da mensagem de que 
o Estado deve ser minúsculo e 
eficiente. No Brasil, onde a ideia 
getulista de que o Estado é o pai 
de todos moldou gerações, muita 
gente ainda acha que reduzir o 
Estado é coisa do demônio, ou, 
numa versão muito popular na 
esquerda, “de empresários que 
querem comprar a estatal barato”. 
Estas pessoas agora estão apren-
dendo que nada desvaloriza mais 
uma estatal do que uma gestão 

feita por políticos, com políticos e 
para os políticos. Ideologia à parte, 
a realidade do Brasil dos últimos 
anos é a seguinte: desde o Plano 
Real os gastos do Estado crescem 
mais do que o PIB (e, nos últimos 
anos, mais do que a arrecadação). 
O Governo plantou subsídios e 
colheu baixo investimento e es-
tagflação, enquanto a gigantesca 
máquina pública foi ‘privatiza-
da’ — mas não do jeito que você 
imaginava. Até os que sempre 
satanizaram Reagan deveriam se 
perguntar o óbvio: “Quanto é que 
cada um de nós paga ao Estado 
em impostos, e quanto recebe de 
volta em serviços? Que tarefas 
devem ser do Estado, e quais de-
veriam ser deixadas nas mãos da 
iniciativa privada? Quando o Esta-
do dá uma molezinha para A ou B, 
quem paga por isso?” Ronald Rea-
gan está morto, mas como o Brasil 
andou para trás, Reagan continua 
estranhamente atual.
CAMPANHA PELA MORALIDA-
DE NACIONAL - Diante do quadro 
crítico que vive a Nação, o Clube 
Militar, fiel as suas mais caras tra-
dições, lança, a partir de março, a 
“Campanha pela Moralidade Na-
cional” propondo debater o tema 
junto à sociedade brasileira, tendo 
por objetivo maior visualizar cami-
nhos a serem seguidos pela Na-
ção na busca da ética. A Campa-
nha pela Moralidade Nacional será 
lançada na Sede Central do Clube 
Militar, Avenida Rio Branco, 251, 
Centro, no dia 19 de março, com 
palestra do jornalista James Akel.

DESAPARECIDO
Desde quinta-feira dia 26 
de fevereiro da fazenda 
do Luizinho Melo, pró-
ximo à fazenda Souza 
Cruz um cachorro da 
raça Border Collie que 
atende pelo nome de 
Skinner, é preto com 
branco tem 10 meses. 
Quem encontrar entrar 
em contato pelos telefo-
nes: (34) 9974-7318 falar 
com Meire ou (34) 3431-
4971 Pet Shop Amicão 
Daremos recompensa! 
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Procurador recomenda arquivamento 
de investigação contra Aécio Neves

 O senador Aécio Neves 
(PSDB-MG) teve pedido de aber-
tura de inquérito por citação nas 
delações premiadas da Operação 
Lava Jato rejeitados pela Procu-
radoria-Geral da República. O 
procurador-geral, Rodrigo Janot, 
recomendou ao Supremo Tribunal 
Federal o arquivamento do pedido 
sugerido pelos procuradores do 

caso. Não é pública ainda a íntegra 
do despacho, no qual será possível 
entender qual teria sido a citação 
ao senador que ensejou o pedi-
do. Ao longo das investigações da 
Lava Jato, transpareceu que uma 
construtora citou Aécio, candidato 
derrotado à Presidência em ou-
tubro, como alvo de pressões por 
parte de empresários.
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-EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- 
 

Prata, MG – 06 de Março de 2015. 
 

Na qualidade de Diretor-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário do Prata,  no uso das atribuições  que me confere o atual Estatuto, na 
letra “B” do artigo 29, capítulo VII, seção III, com base no artigo 10º do capítulo VI,  com base no 
artigo 11º do capítulo VI, atendendo o artigo 34º letra “a” e artigo 31º letra “D”, da seção IV, do 
capítulo VII, com observação do artigo 12º convoco à todos os associados (as) do Sindicato, 

para participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de Março de 2015 
ás 08h45m em  1ª Convocação com metade mais um dos associados (as) quites ou em 2ª 
Convocação, ás 09h15m, com qualquer número de  associados (as) quites que estiverem 
presentes,  a ser realizada no salão nobre de Eventos e Reuniões, “Delmo Aparecido Inocêncio 
Borges” localizado na sede do Sindicato, sito á Rua Fernando de Noronha nº 500, Bairro Oliveira 
– Prata MG. 
 
1= Apresentação e Votação de Balanço Anual do ano de 2014 e Proposta de Receitas e 
Despesas para o Exercício de 2016, com pareceres do Conselho Fiscal. 
 
2 = Dotações Automáticas e Remanejamento de Receitas para atender as Despesas de Outras 
Categorias. 
 
3= Autorizações para a diretoria celebrar Acordos, Convenções Coletivas com empresas, com 
outras entidades Sindicais de grau igual ou superior, caso não seja realizado o acordo, propor 
dissidio coletivo.  
 
4 = Justificativa de Falta na Assembleia Geral atual e anterior, devidamente comprovada. 
  
5 = Autorização de Aquisição, Alienação, Desalienação de bens, veículos, Doações de Bens 
Inservíveis, com valor limite unitário de R$ 2.000,00. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

_______________________________ 
João Francisco F. Andrade 

Diretor - Presidente 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- 
  

Na qualidade de Diretor-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário do Prata,  no uso das atribuições  que me confere o atual Estatuto, 
na letra “B” do artigo 29, capítulo VII, seção III, com base nos artigos 10º e artigo 11º do 
capítulo VI, com observação do artigo 12º convoco à todos os trabalhadores (as) locados na 
empresa ADRIANA LUZIA BORONEZI – CNPJ Nº: 03.453.320/0003-57 - ME e COLIGADAS 
– Unidades em Prata MG, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 

no dia 18 de Março de 2015 ás 06h40m em 1ª Convocação com metade mais um dos 
trabalhadores (as) ou em 2ª Convocação, ás 07h10m, com qualquer número de  
trabalhadores(as) que estiverem presentes,  a ser realizada no pátio da empregadora 
localizado á margens da BR 497 KM 1,7 – entrada a direita – Prata MG, com edital publicado 
Jornal de Negócios, edição de 06 de Março de 2014, com o seguinte assunto em Pauta: 
 
1= Apresentação, Apreciação e Votação referente á ALTERAÇÃO NA REDAÇÃO DA 
CLÁUSULA DE HORÁRIO DE INÍCIO NOS DIAS DAS COMPENSAÇÕES E REALIZAÇÃO 
DE TERMO ADITIVO REFERENTE no ACORDO COLETIVO 2015 com a empresa ADRIANA 
LUZIA BORONEZI – ME e COLIGADAS- Unidade - Prata MG. 
 
 
2= Cada participante deve apresentar o documento de identificação. 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 

_______________________________ 
João Francisco F. Andrade 

Diretor – Presidente 
Prata, MG – 06 de Março de 2015. 
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Deputado Odelmo Leão quer aumentar prazo 
para implementação dos planos municipais 

de gerenciamento de resíduos sólidos
  Aumentar o prazo que os 
municípios têm para apresentar o 
plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos e saneamento 
básico é uma das propostas do de-
putado federal Odelmo Leão. De 
acordo com Lei da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (12.305/2010), 
é determinado que os municípios 
elaborem seus planos até 2012 e 
a implantem até 2014. No entanto, 
em virtude da falta suporte técnico 
e financeiro, muitos municípios não 
conseguiram cumprir o que determi-
nava a legislação. Por meio do Pro-
jeto de Lei (PL 14/2015), Odelmo 
Leão propõe um acréscimo de oito 
anos para o prazo de elaboração 
do plano (agosto de 2020) e mais 
dez para implantação (até 2024). O 
PL ainda determina que nas duas 
etapas os Estados e a União pres-
tem auxílio técnico e financeiro aos 
municípios. De acordo com a Lei do 
Saneamento Básico (11.445/2007), 
o Plano Municipal é dividido em 4 
setores: abastecimento de água, 
coleta e tratamento de esgoto, re-
síduos sólidos e drenagem pluvial 
e é um importante instrumento de 

gestão para os prefeitos, uma vez 
que mapeia toda a situação do 
município, indicando quais setores 
necessitam de atenção prioritá-
ria. Já com o plano elaborado e a 
situação mapeada, a administra-
ção municipal pode então buscar 
recursos para o cumprimento da 
legislação. Quando esteve à frente 
da prefeitura de Uberlândia, entre 
2005 e 2012, Odelmo Leão liderou 
diversas ações na área de saúde e 
saneamento básico. Além de Uber-
lândia, apenas outras 13 cidades 
brasileiras, conseguiram atender 
às determinações da Lei da Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos. 
“Infelizmente muitos municípios ain-
da não conseguem oferecer água 
tradada e coleta de esgoto a todas 
as famílias. Sabemos dos desafios 
que, tanto a população quanto os 
gestores, enfrentam por essas de-
ficiências, por isso trabalho para 
que todos os municípios consigam 
implantar seus planos”, explicou o 
deputado. O Projeto foi apresen-
tado à mesa diretora da Câmara e 
segue para análise das Comissões 
Temáticas. 

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 Comar-
ca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu cartório, 
os nubentes: - JOSÉ CARLOS SENA, divorciado, lavrador, filho de MARIA ROSA DE 
JESUS, residente no(a) Fazenda Barreiro, em Prata-MG, e LEONISIA OLIVEIRA DE 
BARROS, solteira, lavradora, filha de AUSPICIO EMILIANO DE BARROS e de MARIA 
DE LOURDES DE BARROS, residente também no(a) Fazenda Barreira, em Prata-MG. 
- GEOVANE FREITAS LIMA, solteiro, Auxiliar de Produção, filho de ADENILTON SOUZA 
LIMA e de JONAILDE FREITAS DE JESUS, residente no(a) Rua Túlio Vilela Rezende 
60, Oliveira, em Prata-MG, e DAIANE MARTINS DA SILVA DIAS, solteira, Vendedora, 
filha de SILVESTRE FERREIRA DIAS e de ADRIANA MARTINS DA SILVA, residente 
no(a) Rua Jerônimo Felizardo  69, Esperança, em Prata-MG. - FABIO SANTOS GON-
ZAGA, solteiro, auxiliar de produção, filho de JOSÉ RICARDO GONZAGA e de MARLI 
SILVA SANTOS, residente no(a) Rua Sacramento, 277, em Prata-MG, e RAYSSIA FER-
REIRA OLIMPIO, solteira, secretária, filha de JOSÉ ANTONIO OLÍMPIO e de ANDREIA 
FERREIRA DE SOUZA, residente no(a) Rua do Sucesso, 101, em Prata-MG. - JANILSO 
RIBEIRO DOS SANTOS, solteiro, eletricista, filho de JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 
e de MARGARIDA RIBEIRO DO NASCIMENTO, residente no(a) Rua Major Gouveia, 
180, em Prata-MG, e RUBIANA SILVA TRINDADE, solteira, do lar, filha de SEBASTIÃO 
HONORIO TRINDADE e de APARECIDA DONIZETE SILVA TRINDADE, residente no(a) 
Rua Major Gouveia, 180, em Prata-MG. - CLEBER BORGES JUNIOR, solteiro, serven-
te, filho de JOÃO BOSCO BORGES SOBRINHO e de Sílvia Maria Borges, residente 
no(a) Rua 1o. de Maio, 137, em Prata-MG, e JAQUELINE DA LUZ COSTA, solteira, 
balconista, filha de RONALDO COSTA SILVA e de DILENE DA LUZ COSTA, residen-
te no(a) Rua Primeiro de Maio, 137, em 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, 03 de março de 2015.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG

Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

Projeto de Lei ainda amplia responsabilidade dos Estados e União
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Urgente Alerta dos 
Militares à Nação

 A quase impossibilidade de 
tirar o PT do poder seja por eleições 
livres, mas viciadas pela prática de 
estelionatos eleitorais e fraudes, seja 
por um golpe contra o país lançado 
pelas forças paramilitares a serviço 
de um projeto de poder comunista, o 
clima de uma guerra civil está cada 
vez mais se afirmando como única 
saída para livrar nosso país de ser 
transformado em uma Cuba Conti-
nental. A qualquer momento os efei-
tos sobre a caserna da overdose da 
covardia, da cumplicidade e da omis-
são que domina o comportamento 
apátrida de uma minoria de coman-
dantes, militares - lacaios dos comu-
nistas - poderá acabar, pela reação 
coletiva dos contrários, provocando 
uma intervenção militar muito mais 
grave do que a ocorrida em 1964, 
e colocando todos os corruptos ge-
nocidas diante de um Tribunal de 
Guerra para responderem diante da 
sociedade por todos os milhões de 
cidadãos assassinados por desgo-
vernos traidores do país e mentores 
da Fraude da Abertura Democrática. 
Os desgovernos do PT demonstra-
ram e continuam demonstrando, dia-
riamente, sua incapacidade de ter a 
auto crítica necessária para perce-
ber ou aceitar seus erros como in-
dicativos da péssima administração 
pública que têm exercido durante os 
últimos 12 anos. Com o assistencia-
lismo comprador de votos, e com a 
corrupção e o suborno de milhares 
de canalhas esclarecidos, os donos 
do poder acham que tudo está do-
minado e que não têm mais que dar 
satisfações a ninguém quando são 
criticados por suas atitudes, a não 
ser as costumeiras e deslavadas 
mentiras, leviandades, falsidades e 
hipocrisias que não enganam a mais 
ninguém. As ameaças e ações puni-
tivas contra militares da ativa e da 
reserva que estão se posicionando 
contra a destruição das FFAA e con-
tra a comunização do país e sua de-
generação social e econômica pelo 
projeto de poder do PT, gestado nas 
reuniões do Foro de SP, estão per-
dendo o limite, no mínimo, do bom 
senso. Depois de semear durante 
os três últimos anos um inaceitável 
conflito de classes sociais, o desgo-
verno Dilma procura, insistentemen-
te, demonstrar que não tem mais 
nada a perder, quando continua 
perseguindo sistematicamente as 
FFAA em ações diretas contra os 
que se colocam como críticos dos 
atos de um desgoverno que está jo-
gando o país na ladeira de se trans-
formar em uma Cuba Continental. 
Por outro lado a sociedade vem 
sendo tratada como idiota, imbecil 
e palhaça do Circo da Corrupção 
que se instaurou no país durante 
a Fraude da Abertura Democrática. 
As posturas da presidenta e seus 
lacaios significam interpretar que a 
calmaria da covardia e da omissão 
de alguns comandantes pode ser 
o qualificativo de toda a caserna. 

Até quando esses canalhas traido-
res do país acham que o genocídio 
de milhares de pessoas inocentes 
como resultado do bilionário roubo 
do dinheiro público, a transforma-
ção do poder público em um Covil 
de Bandidos e de porcos comunis-
tas, e o país em um Paraíso de Pa-
tifes, continuarão sendo aceitas por 
uma caserna, por enquanto defen-
sora da disciplina militar em relação 
aos atos de desgovernos que estão 
destruindo o país? Uma minoria de 
comandantes militares, lacaios de 
levante comunista que está toman-
do conta do país, não será capaz 
de segurar uma revolta latente que 
já se instaurou nos ambientes dos 
quartéis, pois todos os militares e 
superiores imediatos estão sendo 
testemunhas do assassinato de mi-
lhares de civis todos os anos como 
consequência do roubo do dinhei-
ro público. Todos esses também 
têm filhos e famílias que estão na 
fronteira de se tornarem lacaios de 
uma Cuba Continental. A qualquer 
momento as parcelas das FFAA 
não subservientes a bandidos, as 
polícias civis e militares, e a Polícia 
Federal, assumirão a consciência 
de que estão sendo feitas cúmplices 
do assassinato de milhares de cida-
dãos todos os anos pela obediência 
a um sistema de governo absoluta-
mente corrompido e criminoso em 
todas as suas instâncias. O resulta-
do será um conflito armado com as 
forças leais ao desgoverno petista 
e seus cúmplices que, ao contrário 
do que pensam, serão mortalmente 
derrotadas, pois as armas necessá-
rias para combater os inimigos de 
nossa pátria aparecerão, e a revolta 
se fará presente em uma guerra ci-
vil de absoluta responsabilidade do 
PT, que plantou durante décadas as 
sementes de um conflito civil-militar 
armado no país. Que o submundo 
do PT continue tentado destruir as 
FFAA e chamando os comandantes 
militares de comandantes de mer-
da. O preço a pagar por tanto atre-
vimento comunista se aproxima de 
ser pago. De qualquer forma, pela 
insistência de muitos, estamos ain-
da procurando acreditar que a trai-
ção militar ao país se situe apenas 
no círculo de comandantes militares 
omissos, covardes e cúmplices e 
não em um comportamento coletivo 
da caserna. (Pedro Luis de Araújo 
Braga é General de Exército na re-
serva).
Este é um alerta à nação brasileira, 
assinado por homens cuja existên-
cia foi marcada por servir à pátria, 
tendo como guia o seu juramento de 
por ela, se preciso for, dar a própria 
vida. São homens que representam 
o exército das gerações passadas 
e são os responsáveis pelos funda-
mentos em que se alicerça o exérci-
to do presente. Assinam o manifesto 
78 oficiais generais por ordem de 
antiguidade, 135 oficiais superiores 
e civis por ordem de adesão.

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Pedro Luis de Araújo Braga e outros Generais

Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

E D I T A L - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA FÍSICA 

EXERCÍCIO DE 2015

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Fede-
rações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com 
base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação 
da Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e 
ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os pro-
dutores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados 
e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como 
“Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas 
“a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Reco-
lhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2015, devida por 
força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento 
da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2015, em qualquer 
estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta do 
recolhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de 
maio de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de 
juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram 
emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços 
indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da 
Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado 
entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia 
de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, di-
retamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamen-
te, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação 
administrativa contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR 
deverá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebi-
mento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício 
CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do 
seu Estado, podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. 
O sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindica-
tos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 06 de março de 2015. 
João Martins da Silva Júnior

 Presidente

Sintomático o exército 
Stédile de Lula?!

 Uma ameaça à nossa so-
berania ou pressão psicológica de 
quem se encontra em uma viela 
bem estreita? Só reconhecemos 
o nosso Exército Brasileiro, e, o 
povo angustiado deste enigma te-
merário, espera com urgência que 
o EB o decifre, para tranquilizar a 
nação, haja vista, o movimento do 
impeachment da presidenta Dilma, 
previsto para o dia 15 deste mês 
de março. Quem não se lembra 
das Ligas Camponesas em nos-
so país! As tensões “nervosas” da 
população quanto às forças anta-

gônicas entre nós são evidentes. 
Muitos bilhões de reais que vêm 
sendo “misteriosos” dão o suficien-
te para se formar exércitos de mer-
cenários vindos de países vizinhos 
e de ideologia diferente do nosso 
sistema democrático. Os olhos 
de Raios X dos países aliados, 
inclusive os USA, estão abertos! 
Alerta! (Geraldo Dias de Andrade 
é Coronel da PM/RR – Escritor – 
Bacharel em Direito – Membro da 
ABI/Seccional Norte – Cronista – 
Membro da Academia Juazeirense 
de Letras).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Geraldo Dias de Andrade 
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Preço do leite começa a se 
recuperar em Santa Catarina

REAJUSTE DE PREÇOS - A Ambev vai re-
ajustar preço de bebidas. A empresa ainda 
calcula o impacto do aumento de impostos 
em seus preços. A Ambev ainda está calcu-
lando o impacto do aumento de impostos em 
seus preços e deverá seguir a política de 
reajustes de acordo com a inflação, ressal-
tou o diretor de comunicação da companhia, 
Alexandre Loures. "Se os impostos pressio-
nam, tem anos em que a empresa consegue 
absorver, tem anos em que não consegue", 
afirmou Loures. O executivo destacou que 
reajustar pela inflação é a política padrão e 
que quaisquer projeções para 2015 serão in-
formadas após a divulgação dos resultados 
de 2014.
VENDA CASADA - Grandes varejistas são 
multadas em R$ 28 milhões por venda ca-
sada. Garantia estendida, planos odontoló-
gicos, seguro de vida, seguro desemprego, 
títulos de capitalização e até cupons para 
sorteios. As redes Casas Bahia, Magazine 
Luiza, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Insinuante 
e Fast Shop foram multadas em R$ 28 mi-
lhões pelo Ministério da Justiça por venda 
casada. Sem informar nem pedir autorização 
aos consumidores, as empresas incluíam, 
junto com a venda de seus produtos, garan-
tia estendida, planos odontológicos, seguro 
de vida, seguro desemprego, títulos de capi-
talização e até cupons para sorteios, de acor-
do com o ministério. A prática desrespeita o 
Código de Defesa do Consumidor. Em julho, 
o ministério já tinha instaurado processos 
administrativos contra a Fast Shop e Lojas 
Insinuante por suspeita de venda irregular de 
seguros. As multas são de aproximadamente 
R$ 7,2 milhões para Casas Bahia, Magazi-
ne Luiza e Ponto Frio; e de R$ 2,4 milhões 
para Ricardo Eletro, Lojas Insinuante e Fast 
Shop. O pagamento deverá ser usado para 
ações voltadas à proteção do meio ambien-
te, do patrimônio e do direito do consumidor. 
O ministério começou a investigar a prática 
abusiva após denúncia de órgãos de defe-
sa do consumidor contra a Casas Bahia, em 
2002. Segundo a denúncia, a rede vendia 
irregularmente seguro garantia estendida e 
planos odontológicos. Com informações dos 
Procons, outras empresas também passa-
ram a ser investigadas.
CÓDIGO CIVIL - O Senado aprovou o novo 
Código de Processo Civil (PLS 166/2010). 
Desde abril, a proposta vinha sendo exa-
minada pela Comissão Temporária para 
analisar a reforma do CPC na casa, com o 
apoio de um grupo de juristas comandado 
pelo Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal. As 19 propostas de mudanças no 
texto feitas no Senado e que não são una-
nimidade entre os senadores (os chamados 
destaques) foram votadas. Entre os mais de 
mil artigos do código, está o que prevê uma 
fase prévia de conciliação e medição entre 
as partes, por meio de centros de solução de 
conflitos, para tentar evitar a solução de pro-
blemas por via judicial. Nos casos de família 
o juiz deverá fazer sessões de conciliação e 
buscar apoio multi profissional para ajudar 
pessoas em casos de divórcio e disputar a 
guarda de filhos, por exemplo. A reforma tem 
o objetivo de simplificar processos e acele-
rar decisões da justiça, inclusive eliminan-
do parte dos recursos hoje perdidos. Para 
o presidente do Senado, Renam Calheiros 
(PMDB-AL), este é o maior benefício trazido 
pelo projeto. "Eu acho que o código vem na 
linha da celeridade processual, desestimula 
recursos e ajuda a desentravar a justiça, que 
ainda paga um preço muito grande pela mo-
rosidade, pela demora", disse Calheiros. O 
ministro Luiz Fux foi homenageado diversas 
vezes devido a sua participação na elabora-

ção da nova legislação. O senador Cassio 
Cunha Lima (PSDB-PB) usou a tribuna para 
dizer: "Temos aqui o Código Fux".  (Jornal 
Observador - Pedro Leopoldo/MG)
AFUNDANDO OS MUNICÍPIOS - Repasse 
do Fundo de Participação dos Municípios 
estão afundando as prefeituras. Os repas-
ses do Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM), estão cada vez mais baixos, o 
que tem deixado as prefeituras quebradas. 
O desabafo é do prefeito Célio Ferraz, ao 
fazer um balanço da situação econômica 
do município, durante reunião de fim de ano 
com seu secretariado. Célio admite que não 
é apenas São João, mas basicamente todos 
os municípios têm sido degolados pelos re-
passes do FPM. O prefeito aproveitou para 
lembrar o encontro de prefeitos da macrore-
gião mineira em Juiz de Fora, quando trata-
ram da questão dos repasses do Governo 
Estadual para os programas de saúde dos 
municípios. "Em nossa região já tem hospi-
tais fechando as portas e outras instituições 
em estado de alerta. O governo não está 
cumprindo com os seus compromissos e 
isso tem dificultado nosso trabalho, mas 
mesmo assim estamos atentos e vamos na 
melhor maneira possível atender nossa po-
pulação”, garantiu Célio. (Jornal Voz de São 
João - São João Nepomuceno/MG) 
DEPRESSÃO - OMS-depressão será a do-
ença mais incapacitante do mundo. Dados 
recentes da OMS - Organização Mundial de 
Saúde - apontam que até 2020 a depressão 
será a principal doença mais incapacitante 
em todo o mundo. Sabe-se que as pessoas 
que sofrem de depressão têm a sua rotina 
virado ao avesso. Elas deixam de produzir 
e têm a vida pessoal bastante prejudicada. 
Ainda de acordo com a OMS, atualmente 
mais de 120 milhões de pessoas sofrem 
com a depressão no mundo. Estima-se que 
somente no Brasil são 17 milhões. Os nú-
meros negativos não param por aí: cerca 
de 850 mil pessoas morrem por ano em 
decorrência da doença. A depressão, descri-
ta pela primeira vez no início do século 20, 
ainda hoje é confundida com tristeza, senti-
mento comum a todas as pessoas em algum 
momento da vida. Brigas com o namorado, 
repetir o ano escolar e perder o emprego são 
motivos para deixar alguém triste, cabisbai-
xo. Isso não significa, porém, que o sujeito 
está com depressão. Em alguns dias, ele, 
certamente vai estar melhor. (Jornal Tribuna 
Livre - Viçosa - MG)
MERCADO DE REPOSIÇÃO CALMO NO 
PARÁ, MAS COM PREÇOS FIRMES - As 
negociações estão calmas no mercado de 
reposição no Pará, principalmente em fun-
ção dos altos patamares de preços. Embora 
a oferta de animais esteja reduzida, a dispo-
nibilidade de pasto está boa, o que poderá 
motivar o pecuarista a repor os animais no 
curto prazo. As categorias mais jovens são 
as mais procuradas no estado. No último 
ano, o bezerro desmamado (6,0@) e o be-
zerro de ano (7,5@) foram as categorias 
que mais subiram no estado, com altas de 
56,5% e 50,8%, respectivamente. Na média 
de todas as categorias de reposição, a valo-
rização no período foi de 45,3%. Enquanto 
isso, a arroba do boi gordo subiu menos, 
21,2% em doze meses. O cenário ocasio-
nou a diminuição do poder de compra do pe-
cuarista em relação a todas as categorias, 
com destaque para o bezerro desmamado. 
Atualmente, é possível comprar 2,09 bezer-
ros de 6,0@ com a venda de um boi gordo 
(16,5@) no estado, queda de 22,6% em re-
lação a fevereiro do ano passado, quando 
a relação de troca estava em 2,69. (Fonte: 
Scot Consultoria)

 Os preços começam 
lentamente a reagir no mercado 
primário de produção de leite: os 
valores de referência pagos pelas 
indústrias aos produtores rurais, 
projetados para este mês de feve-
reiro pelo Conselho Paritário Pro-
dutor/Indústria de Leite do Estado 
(Conseleite), apresentam um leve 
aumento de 0,64%. Os novos va-
lores anunciados ficaram assim: 
leite padrão R$ 0,7793 o litro; aci-
ma do padrão R$ 0,8962 e abaixo 
do padrão R$ 0,7085. O presiden-
te do Conseleite e vice-presidente 
regional da Federação da Agricul-

Giro de Noticias

O PERIGO QUE VC NUNCA SOUBE SOBRE A CEBOLA

 Taí uma coisa que nós 
fazemos e é tão perigosa! CEBO-
LAS!
 Em 1919, quando a gri-
pe matou 40 milhões de pessoas 
havia um doutor que visitou muitos 
agricultores para ver se ele pode-
ria ajudá-los a combater a gripe, 
pois que muitos deles que haviam 
contraído a doença haviam morri-
do.
 Em uma visita na proprie-
dade de outro fazendeiro, na mes-
ma região, a médico surpreendeu-
-se em saber do bom estado de 
saúde que lá encontrou. Todos 
estavam muito saudáveis. Quando 
o médico perguntou ao fazendeiro 
o que eles estavam fazendo para 
se protegerem da gripe, a mulher 
deste prontamente respondeu que 
ela colocava uma cebola cortada 
(com casca) em pratos e distri-
buia-os nos quartos da casa.
 O Médico não podia 
acreditar no que ouviu. Pediu ao 

fazendeiro para lhe entregar uma 
das cebolas que estava usando e 
pôs sob seu microscópio, quando 
então observou enorme números 
de bactérias da gripe ali acumula-
dos.
 Levado a um pneumolo-
gista, este explicou que as cebolas 
são um ímã enorme para as bac-
térias, especialmente as cebolas 
cruas.
 Em suma, nunca mante-
nha cebolas fatiadas para serem 
usadas no dia seguinte, mesmo 
que colocadas em sacos fecha-
dos, herméticos ou na geladeira. 
Seu consumo deve ser imediato, 
vez que pode ser um perigo con-
sumí-las a posteriori.
 Além disso, os cães nun-
ca devem comer cebolas. Seus 
estômagos não pode metabolizar 
cebolas.
 Lembre-se: é perigoso 
cortar uma cebola e consumí-la 
no dia seguinte.A cebola se tor-
na altamente venenosa, mesmo 
depois de uma noite única, e cria 
bactérias tóxicas. Estas bactérias 
podem causar infecções do es-
tômago adversos por causa de 
secreções biliares em excesso e 
intoxicação alimentar.
 Repasse esta mensagem 
a todos os que você ama e se pre-
ocupa!

tura e Pecuária de Santa Catari-
na (FAESC), Adelar Maximiliano 
Zimmer, observa que “há um claro 
viés de alta no mercado que deve 
se manter nos próximos meses”. 
O término das férias e o início do 
ano letivo levarão a um aumento 
no consumo de lácteos. Zimmer 
aponta o caráter cíclico da ativida-
de leiteira e diz que a partir deste 
mês os preços subirão e melhora-
rão a remuneração do produtor ru-
ral. A tendência é de estabilidade 
dos preços em fevereiro e início de 
uma escalada de recuperação em 
março. Fonte: FAESC


