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 Umas das grandes 
bandeiras do Sindicato Rural 
de Prata, será a segurança no 
campo, afirmou o Presidente 
Fabricio. Segundo o Presidente, 
o produtor rural precisa de pro-
teção de sua integridade física 
e patrimonial. O PRODUTOR 
precisa de tranqüilidade para 
buscar resultados.
 O aprimoramento do 
aparato de segurança nas áre-
as rurais será um trabalho con-
junto com a Prefeitura Municipal 
de Prata, Cooprata, IMA, CON-

Segurança é prioridade no campo

 Sindicato Rural de Pra-
ta assinou convenio com a FA-
EMG – INAES, com o objetivo 
de fazer o cadastramento do 
CAR para os associados es-

tendido a todos os produtores., 
com o custo bem acessível dos 
praticados pelos profissionais 
da área. 
 Portanto foi realizada 

SEP, Policia Militar e Polícia 
Civil, Câmara Municipal e o Sin-
dicato Rural de Prata onde fo-
ram trocadas informações com 
todos os representantes dos se-
tores.
 Presidente Fabrício 
participou da Reunião do Nú-
cleo dos Sindicatos Rurais do 
Triângulo Mineiro e Alto Para-
naíba, organizado pelo Sindi-
cato Rural de Araguari, com o 
objetivo de discutir questões re-
lacionadas ao campo e um dos 
assuntos de pauta levado pelo 

Presidente Fabrício foi a Segu-
rança no Campo. Saliento que 
a função do Núcleo e a de faci-
litador, onde se discute os pro-
blemas de todos os sindicatos, 
que de imediato são levados ao 
conhecimento da FAEMG, para 
que sejam buscadas as solu-
ções.
 O presidente Fabrício e 
autoridades locais presente na 
troca de comando em Ituiutaba/
MG do Tenente Cel. Queiroz.

Cadastro Ambiental Rural – CAR
uma Palestra sobre o assunto 
bastante relevante onde con-
tou coma presença de vários 
associados, o palestrante o 
Dº. Flavio Augusto, diretor pro-

prietário da Empresa Agrolago-
-Agronegócios estará com sua 
equipe a partir do dia 16 de 
março, onde daremos inicio os 
trabalhos.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
DIA INTERNACIONAL DA MU-
LHER - Foi comemorado no dia 
08 de Março o dia Internacional da 
mulher com várias celebrações. 
Afinal como tudo começou? No dia 
8 de março de 1857, operárias de 
uma fábrica de tecidos, situada na 
cidade norte americana de Nova 
Iorque, fizeram uma grande greve. 
Ocuparam a fábrica e começaram 
a reivindicar melhores condições 
de trabalho, tais como, redução 
na carga diária de trabalho para 
dez horas (as fábricas exigiam 16 
horas de trabalho diário), equipa-
ração de salários com os homens 
(as mulheres chegavam a receber 
até um terço do salário de um ho-
mem, para executar o mesmo tipo 
de trabalho) e tratamento digno 
dentro do ambiente de trabalho. 
A manifestação foi reprimida com 
total violência. As mulheres foram 
trancadas dentro da fábrica, que foi 
incendiada. Aproximadamente 130 
tecelãs morreram carbonizadas, 
num ato totalmente desumano. 
Porém, somente no ano de 1910, 
durante uma conferência na Dina-
marca, ficou decidido que o 8 de 
março passaria a ser o "Dia Inter-
nacional da Mulher", em homena-
gem as mulheres que morreram na 
fábrica em 1857. Mas somente no 
ano de 1975, através de um decre-
to, a data foi oficializada pela ONU 
(Organização das Nações Unidas).
QUAL FOI O OBJETIVO DE CE-
LEBRAR DO DIA INTERNACIO-
NAL DA MULHER?  Ao ser criado 
esta data, não se pretendia ape-
nas comemorar. Na maioria dos 
países, realizam-se conferências, 
debates e reuniões cujo objetivo 
é discutir o papel da mulher na 
sociedade atual. O esforço é para 
tentar diminuir e, quem sabe um 
dia terminar, com o preconceito e a 
desvalorização da mulher. Mesmo 
com todos os avanços, elas ainda 
sofrem, em muitos locais, com sa-
lários baixos, violência masculina, 
jornada excessiva de trabalho e 
desvantagens na carreira profis-
sional. Muito foi conquistado, mas 
muito ainda há para ser modificado 
nesta história. Conquistas das Mu-
lheres Brasileiras, Podemos dizer 
que o dia 24 de fevereiro de 1932 
foi um marco na história da mulher 
brasileira. Nesta data foi instituído 
o voto feminino. As mulheres con-
quistavam, depois de muitos anos 
de reivindicações e discussões, 
o direito de votar e serem eleitas 
para cargos no executivo e legis-
lativo.
EFEITO UBERLÂNDIA - Humor ni-
gérrimo que circula na internet: - O 
Jair Rodrigues tinha um show mar-
cado em UBERLÂNDIA e morreu 
antes. - O Zé Rico ia fazer um show 
dia 14 de Março em UBERLÂN-
DIA e morreu antes. - Luciano do 
Vale iria narrar um jogo em UBER-
LÂNDIA e morreu no aeroporto de 
Uberlândia. Por determinação do 
Palácio do Planalto, Dilma está 
proibida de visitar Uberlândia, até 
segunda ordem...
SIGNIFICADO DA CAMPANHA 
DA FRATERNIDADE 2014 - Fazer 
memória do caminho percorrido 
pela Igreja com a sociedade, iden-
tificar e compreender os principais 
desafios da situação atual. Apre-
sentar os valores espirituais do 
Reino de Deus e da doutrina Social 
da Igreja, como elementos autenti-
camente humanizastes. Identificar 
as questões desafiadoras na evan-
gelização da sociedade e estabele-

cer parâmetros e indicadores para 
a ação pastoral. Aprofundar a com-
preensão da dignidade da pessoa, 
da integridade da criação, da cultu-
ra da paz, do espírito e do diálogo 
inter-religioso e intercultural, para 
superar as relações desumanas e 
violentas. Buscar novos métodos, 
atitudes e linguagens na missão 
da Igreja de Cristo de levar a Boa 
Nova a cada pessoa, família e so-
ciedade. Atuar profeticamente, à 
luz da evangélica opção preferen-
cial pelos pobres, para o desen-
volvimento integral da pessoa e na 
construção de uma sociedade justa 
e solidária. 
PAROQUIA SÃO JOSÉ OPERÁ-
RIO COMEMOROU 10 ANOS 
– No dia 10 de Março a Paróquia 
de São José Operário iniciará os 
preparativos para a celebração 
dos seus 10 anos de criação ca-
nônica. A grande celebração será 
no dia 19 de Março data em que 
a Igreja comemora a Solenidade 
de São José, Patrono Universal 
da Igreja Católica. Iremos acolher 
com alegria vários padres que mar-
caram história conosco nas missas 
a partir do dia 10 até o dia 18 às 
19h30: 10 (Pe. Ricardo Fidelis) 
11 (Pe. Sandro Dalmolin) 12 (Pe. 
Carlos Alexandre) 13 (Pe. Gilber-
to Araújo) 14 (Pe. Otair Cardoso) 
15 (Pe. Márcio Ruback) 16 (Mons. 
Célio Lima) 17 (Mons. Valmir) 18 
(Pe. Edson Nogueira). No dia 19 
que é o grande dia da celebração 
de criação da Paróquia teremos às 
6h Alvorada, às 15h o Terço da Di-
vina Misericórdia seguido de ben-
ção do Santíssimo Sacramento e 
às 19h30 a missa solene seguida 
de procissão. No dia 21/3 faremos 
um jantar comemorativo às 20h30 
no salão paroquial onde entrega-
remos a "Comenda São José Ope-
rário" as pessoas que ajudaram a 
construir a história de nossa pa-
róquia. Será uma alegria acolher 
você e sua família para celebrar 
conosco o Jubileu dos 10 anos de 
nossa Paróquia. Padre Ernani da 
Silveira. (Seminarista Lucas).
DENGUE ESTA MATANDO EM 
VÁRIOS ESTADOS - A dengue é 
uma doença febril aguda, provoca-
da pela picada do mosquito Aedes 
aegypti (mosquito da Dengue) con-
taminado, quando o vírus penetra 
no organismo. Os sintomas mais 
comuns são febre, dores no corpo, 
principalmente nas articulações, 
e dor de cabeça. Também podem 
aparecer manchas vermelhas pelo 
corpo e, em alguns casos, san-
gramento, mais comum nas gen-
givas. Se aparecer alguns desses 
sintomas, o paciente deve buscar 
o serviço de saúde mais próximo.  
Como vimos, a febre amarela ur-
bana está sobre controle desde 
1942, mas há vírus na área rural e 
o mosquito transmissor é o mesmo 
da dengue. Eliminando a mosquito 
da dengue estamos evitando a fe-
bre amarela urbana. Se cada um fi-
zer a sua parte, todos nós continu-
aremos livres da Dengue e Febre 
Amarela. Lembre-se: todos nós so-
mos responsáveis por essa guerra 
contra o mosquito da Dengue que 
pode levar a morte! Contamos com 
ajuda de todos.
ANIMAIS CONTINUAM SENDO 
SOLTOS EM TUDO QUANTO É 
LUGAR – Por mais que tem sido 
divulgado sobre a Lei que impede 
maus tratos aos animais, pouco 
tem adiantado bandidos continuam 
soltado animais em tudo quanto é 
lugar da cidade. Um exemplo que 
eles sabem o que estão fazendo, 

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. 

vão ao loteamento Parque do Ja-
carandá e adjacências durante a 
noite, lá descartam seus animais, 
gato, cachorro, filhotes. Muitos 
morrem de fome, outros atrope-
lados. Isso não é gente, são pes-
soas inescrupulosas, verdadeiros 
bichos do mato, não tem respeito 
pelos animais, agora imagina esse 
tipo de gente na sociedade! São 
capazes de cometer crime, sem 
qualquer remorso humano. A quem 
diga que esse procedimento é cul-
tural, somente países de primeiro 
mundo tem a consciência do ani-
mal em nossas vidas. Quem pre-
senciar pessoas soltando animais, 
favor denunciar esses criminosos à 
polícia.
SAQUES, INVASÕES, DEPRE-
DAÇÕES - Decididamente, a 
anarquia é uma forma primitiva de 
governo. É inviável, porque consi-
dera qualquer poder como um mal. 
A sociedade, em sua avaliação, 
deveria funcionar sem coordena-
ção, e livre de todas as forças de 
coação. É a busca da destruição 
violenta do Estado, que procura 
estabelecer leis, que possibilitem 
a convivência pacífica, através da 
justiça e do direito. Para domar 
os impulsos destrutivos de primi-
tivismo a própria sociedade partiu 
para um “pacto social”, um acordo 
pelo qual os fortes e os fracos são 
regidos por leis, em pé de igual-
dade. Esse pacto nós chamamos 
de Constituição. Ela estabelece as 
regras do jogo, e garante o direito 
à propriedade, à honra, à organi-
zação de empresas, à prática livre 
da religião, à vida pacífica. Isso 
possibilita a existência de um povo 
coeso e trabalhador, porque se 
podem fazer planos para o futuro, 

confiar no respeito recíproco, por 
existirem direitos e deveres para 
todos. É a chave do progresso. 
(Miguel Soares)
AS MANIFESTAÇÕES É UM DI-
REITO DO CIDADÃO - Os gru-
pos inconformados com a ordem 
existente consideram-se acima do 
acordo social. Tem outros sonhos, 
seguem seus impulsos, que os le-
vam a quimeras. Por se sentirem 
injustiçados praticam assaltos, sa-
queiam supermercados, invadem 
propriedades produtivas, e depre-
dam a casa de leis da república. 
Comparam esses atos anárquicos 
às guerras. Como se elas fossem 
portadoras de progresso. Os pro-
blemas devem ser resolvidos civili-
zadamente, por meio de pressões 
legítimas e de diálogo. É preciso 
seguir o caminho mais longo da 
negociação. A violência gera ou-
tras violências. “Quem puxar da 
espada, com espada perecerá” (Mt 
26, 52) já avisou Jesus.  O nosso 
governo está leniente, passando 
a mão na cabeça dos infratores, e 
com dinheiro público estimulando 
a anarquia, ou melhor, estimulou 
os traficantes dos morros? Hoje 
temos o resultado: para não exis-
tirem estados dentro do Estado 
brasileiro, periodicamente a polícia 
precisa invadir o domínio dos tra-
ficantes, para quebrar seu poder. 
O atual governo federal, e o poder 
judiciário devem cumprir a Cons-
tituição, para não passarem para 
a história como coniventes com a 
guerra civil, que poderá acontecer. 
Para tranquilizar a todos, porque 
não fazer uma reforma agraria, a 
ser alcançada por meio de pres-
sões, acampamentos, protestos, e 
novas leis. (Miguel Soares)

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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Renan e Cunha pactuam para destronar PT, enquanto 
Toffoli se autoescala para julgar petrolão no STF

 Eduardo Cunha e Renan Calheiros 
fecharam um pacto para tirar o PT do poder. O 
acordo prevê o desgaste total de Dilma Rousseff, 
até que seja forçada a renunciar. Se ela não fizer 
isto, os dois já consideram ter condições para ini-
ciar, contra ela, um desgastante processo de impe-
achment. Os presidentes da Câmara e do Senado, 
mesmo investigados pela Lava Jato, avaliam que 
conseguem sobreviver porque têm amplo apoio no 
Congresso e muita sustentação no Judiciário, além 
de amplo apoio empresarial. Por isso, querem ali-
jar o PT do Palácio do Planalto, para que o PMDB 
assuma, de vez e de fato, sua vocação governista. 
A batalha do Petrolão ganha lances de dar nojo. A 
manobra de José Dias Toffoli se autoescalar para 
ir e presidir a segunda turma do Supremo Tribunal 
Federal, que julgará as broncas da Lava Jato com 
quem tem foro privilegiado, foi interpretada como 
um ato de desespero do desgoverno Dilma e do 
PT. A jogada de Toffoli pode significar um golaço 
contra. Simplesmente porque ele foi advogado do 
partido, assessor de José Dirceu e Advogado-Geral 
da União até ser alçado ao posto máximo de se-
mideus supremo, sendo agora também presidente 
do Superior Tribunal Eleitoral, que deveria julgar, 
com isenção, as denúncias de crime eleitoral, por 
recebimento de dinheiro do petrolão na campanha 
de 2010. Oficialmente, foram os ministros do STF 
que pediram para Toffoli compor a segunda turma... 
Sinal de que só falta Dilma indicar Papai Noel para 
a vaga deixada pelo Barbosão. Se não for ele, vale 
o Coelhinho da Páscoa... A Presidenta Dilma abriu 
uma vaguinha extra, em sua agenda, para uma 
reunião hoje cedo com Dias Tottoli. Logicamente, o 
ministro negou que tenha ido falar de Petrolão com 
a Dilma. Oficialmente, o papo foi outro assunto de 
extrema importância para a Gestapo Nazicomuno-
petralha: o Registro Civil Nacional. Há muito o go-
verno quer um único número para concentrar todas 
as informações sobre o cidadão. A proposta sempre 
é vendida como bem intencionada. No entanto, é 
mais um instrumento de controle centralizado do 
Estado sobre o Cidadão. O número unificado per-
mitirá fiscalizar o sujeito eletronicamente, já que a 
nova carteira terá um chip. Dilma, Toffoli, José Edu-
ardo Cardozo e Aloísio Mercadante discutiram um 
tema importantíssimo para o Novo Estado que o PT 
sonha implantar, e já está em estágio bem adianta-
do para isto, se a crise econômica não inviabilizar 
tudo... O depoimento de Pedro Barusco na CPI da 
Petrobras já gerou os elementos mínimos para o 
pedido de impeachment de Dilma - conforme de-
sejam Renan e Cunha. O ex-gerente da Petrobras 
confirmou que houve repasses da holandesa SBM 

Offshore, que tinha contratos com a estatal, para a 
campanha presidencial de Dilma, via tesoureiro do 
PT: "Foi solicitado à SBM um patrocínio de campa-
nha. Não foi dado por eles diretamente, eu recebi o 
dinheiro e repassei num acerto de contas em outro 
recebimento. Foi para a campanha presidencial em 
2010, na que teve José Serra e Dilma Rousseff. (A 
doação) foi ao PT, pelo João Vaccari Neto". Barus-
co só não soube dizer como Vaccari recebia esses 
recursos, se eram depositados no exterior, se iam 
direto para o PT como doações ou se eram entre-
gues em espécie. O impasse institucional brasilei-
ro é gravíssimo. Falta poder moderador no Brasil. 
Estamos no regimes de burgos, um feudalismo 
pós-moderno, com partidos políticos corruptos, que 
apenas desejam um reformismo, para manter tudo 
como está, apenas com outra fachada! Setores do 
PSDB investem neste caminho. Avaliam que ainda 
é possível uma "conciliação" com o petismo - primo 
deles. Por isso, rejeitam impeachment ou qualquer 
forma de solução que passe pelas Forças Armadas. 
O espelho é o comportamento tradicional da social 
democracia. Compor, para não romper totalmente 
com o status quo estabelecido. O negócio deles é 
negociar nos bastidores uma coisa, e vender para a 
sociedade a imagem de briga moderada e oposição 
construtiva. Por isso, financia-se um megaprotesto 
agora, para obrigar os petistas a cederem, na cor-
da do ringue político. Já o PT joga claramente para 
a ruptura institucional. Seus estrategistas apostam 
que ganham no grito e na porrada. Não foi à toa que 
o "genérico" Lula convocou o "exército do Stédile". 
A petralhada, com a visão nazicomunobolivariana, 
aposta que vence qualquer confronto radicalizado. 
A tática imediata é assassinar a reputação de ini-
migos, e neutralizar os adversários mais medrosos, 
que sempre temem conflitos. Por isso, os petistas, 
incluindo seu líder máximo, acenam com a linha da 
"porrada". No clima de caos e medo, eles racioci-
nam que pode-se investir em uma intervenção cons-
titucional (só que tocada por eles, usando militares 
aliados, sem leitura correta da realidade), para uma 
consolidação do poder contra os chamados "inimi-
gos do regime democrático". A intenção clara é pro-
mover uma "reforma constitucional". Dela, nasceria 
um novo regime. O Novo Estado estará implantado 
no Brasil - seguindo o receitado pelo Foro de São 
Paulo. Por isso, a crise atual (econômica, política e 
moral) interessa aos estrategistas do PT. São capa-
zes até de promover medidas de efeitos especiais, 
como uma renúncia da Dilma, posando-se de vítima, 
para recompor o cenário, através de uma reação 
pelo "exército popular". (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 11 de Março de 2015).

2a Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Carne bovina tem alta de até 
10,7% em apenas um mês

 Na gôndola do açougue 
se encerra o processo de alta de 
preços, desencadeado a partir do 
comportamento das etapas ante-
riores da cadeia produtiva da carne 
bovina. A capacidade de reposição 
de bezerro piora, os custos na pro-
dução pecuária aumentam e os 
frigoríficos reduzem os abates. O 
resultado dessa equação é a me-
nor oferta, que pressiona a inflação 
no varejo, que chega a 10,71% em 
apenas um mês, e a 38% no acu-
mulado de um ano. A boa notícia 

é a tendência de estabilização ou, 
até mesmo, de deflação nos valo-
res, em razão do desaquecimento 
do consumo. Outros cortes bovinos 
também encareceram no mesmo 
período, apresentando as seguintes 
variações: cupim (9,47%), contra-
filé (8,8%), músculo (8,33%), co-
xão mole (7,8%), patinho (5,24%) 
e acém (5,09%). Sazonalmente, a 
carne bovina fica mais barata no 
início do ano e alguns cortes defla-
cionam-se, ainda mais, em feverei-
ro. (Fonte: Correio do Estado)

Encontro reúne coordenadores do 
Parlamento Jovem de Minas 

 Os representantes dos 
oito polos regionais do Parlamento 
Jovem de Minas 2015, que agre-
gam as 41 câmaras municipais par-
ticipantes desta edição, estarão em 
Belo Horizonte, nas próximas terça 
e quarta-feira (17 e 18/3/15), para 
um encontro de trabalho. O princi-
pal objetivo da reunião é promover 
a discussão sobre o tema deste 
ano, “Segurança Pública e Direitos 
Humanos”, para subsidiar os traba-
lhos nos municípios participantes. 
Desenvolvido pela Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais (ALMG) 
em parceria com a PUC Minas e 
câmaras municipais, o Parlamen-
to Jovem de Minas tem o objetivo 
de estimular a formação política de 
estudantes do ensino médio. Du-
rante o encontro, os participantes 
também irão receber orientações 
sobre como utilizar a plataforma de 
ensino e aprendizagem a distância 
da ALMG e otimizar os ambientes 
ali criados para abrigar as ações de 
formação dos alunos e de gestão 
do projeto. Eles receberão, ainda, 
informações sobre como fazer a 
organização da etapa regional do 
projeto, de responsabilidade das 
câmaras municipais que atuam 
como polo regional. Programação 
– O encontro será aberto na terça-
-feira (17), às 13 horas, com uma 

exposição da servidora da Escola 
do Legislativo da ALMG Leandra 
Martins, uma das coordenadoras 
do Parlamento Jovem de Minas, 
sobre o tema “Regionalização: 
conquistas e desafios”. Em segui-
da, o professor José Luiz Quadros 
de Magalhães, da PUC Minas, e 
o pesquisador da Fundação João 
Pinheiro Eduardo Cerqueira Bati-
tucci farão uma discussão sobre o 
tema “Segurança Pública e Direitos 
Humanos”. Ainda na tarde de terça 
(17), os participantes terão a opor-
tunidade de se familiarizarem com 
o uso dos ambientes de formação 
e de gestão do Parlamento Jovem 
de Minas, que se encontram na 
plataforma de ensino e aprendiza-
gem da Assembleia. Na manhã de 
quarta-feira (18), os participantes 
irão acompanhar uma exposição 
da servidora da Escola do Legisla-
tivo Fernanda Freitas, também co-
ordenadora do Parlamento Jovem 
de Minas, e do gerente-geral de 
Projetos Institucionais da ALMG, 
Ricardo Moreira, sobre a organiza-
ção da etapa regional do projeto. 
Encerrando as atividades, os re-
presentantes dos polos regionais 
participarão de uma dinâmica, co-
ordenada pela servidora da ALMG 
Joselma Luquini, envolvendo a 
realização das atividades da ple-

Representantes dos oito polos regionais estarão em BH na 
próxima semana para discutir o tema desta edição.

nária regional e de uma oficina de 
formação pedagógica para o Par-
lamento Jovem de Minas. Polos 
regionais – As câmaras municipais 
participantes da edição de 2015 do 
Parlamento Jovem de Minas estão 
distribuídas em oito polos: Central 
(Belo Horizonte, Betim, Carandaí, 
Ouro Preto e Ressaquinha); Cen-
tro-Oeste (Divinópolis, Nova Serra-
na, Pains); Médio Piracicaba (Itabi-
ra, João Monlevade e São Gonçalo 
Rio Abaixo); Norte e Jequitinhonha 
(Capelinha, Itamarandiba, Montes 

Claros e Janaúba); Sul de Minas 
I (Carvalhópolis, Extrema, Ipuiu-
na, Itajubá, Machado, Monte Sião, 
Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa 
Rita de Caldas, São Lourenço e 
Três Pontas); Sul de Minas II (An-
dradas, Guaxupé, Poços de Cal-
das e São Sebastião do Paraíso); 
Triângulo e Noroeste (Conceição 
das Alagoas, Iturama, Uberaba, 
Uberlândia e Unaí); e Zona da 
Mata (Juiz de Fora, Leopoldina, 
Matias Barbosa, Santos Dumont, 
Viçosa e Visconde do Rio Branco).
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Dilma é recebida em São Paulo 
com vaias e gritos de “fora PT!”

 A presidente Dilma Rous-
seff (PT) foi recebida com vaias e 
gritos de "fora Dilma" e "fora PT" ao 
chegar no Salão Internacional da 
Construção em São Paulo na ma-
nhã desta terça-feira (10). A equipe 
da presidente chegou a modificar 
o trajeto da petista na tentativa de 
afastá-la dos expositores e trabalha-
dores que estavam no local. No en-
tanto, não conseguiram. Enquanto 
passeava pelos estandes, Dilma era 
hostilizada. Em meio às vaias, as 
pessoas gritavam "PT ladrão!" e "Eu 

não voto no PT". Quando a presi-
dente chegou, apenas trabalhadores 
e expositores estavam no local, que 
ainda não havia sido aberto para vi-
sitação. Do lado de fora, ouvindo as 
vaias, visitantes também xingavam 
a presidente com palavrões, como 
"vagabunda". Diante da recepção, a 
presidente fez uma visita de menos 
de cinco minutos e deixou o local em 
direção à cerimônia de abertura do 
evento, quando deve discursar a um 
público limitado a convidados. (Fon-
te: Site UOL)

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, 13 de março de 2015. 
João Martins da Silva Júnior

Presidente

Petistas já articulam renúncia de Dilma, reforma 
constitucional e guerra total aos inimigos da mídia

 Afetada psicologicamente 
pelo panelaço-buzinaço de domin-
go à noite, Dilma Roussef foi obri-
gada a justificar por que terá de al-
moçar hoje com o Presidentro Luiz 
Inácio Lula da Silva, certamente 
para discutir o indigesto tema da re-
ação antecipada que o PT e aliados 
radicalóides programam, na sexta-
-feira 13, contra a megamanifesta-
ção popular prevista para domingo, 
dia 15. Novamente, Dilma faz o Bra-
sil morrer de rir com seu argumento 
para beijar a mão de Lula - sempre 
acusado de mandar no desgoverno 
dela: "O presidente Lula é uma lide-
rança que sempre contribui, porque 
ele tem noção de estabilidade e tem 
compromisso com o país. Ele não 
é uma pessoa que gosta de botar 
fogo em circo". Só Dilma finge des-
conhecer que Lula já botou fogo no 
circo, seguindo aquela máxima de 
que "a alegria do Palhaço é ver o 
circo pegar fogo", quando rompeu 
criminosamente com a ordem de-
mocrática, no ato da ABI em defesa 
da Petrobras, ao convocar o empre-
go do "exército do Stédile" contra 
seus opositores e inimigos. Dilma 
também finge ignorar um movimen-
to tático ousado que já começa a 
ser considerado por alguns carde-
ais petistas: a renúncia programada 
da Presidente da República, para 
evitar que o esquema saia do con-
trole deles. Juristas abertamente 
ligados ao PT já tratam do assunto 
publicamente. A cúpula partidária 
aborda a questão "secretamente" 
- como se isto fosse possível no 
Brasil da arapongagem ampla, ge-
ral, irrestrita e ilegal. O PT tem um 
plano B para enfrentar o desgaste 
político que chega ao extremo, na 
beira do impasse institucional que 
se aprofunda a cada dia, a cada de-
lação da Lava Jato, a cada aumen-
to da inflação, da carestia e do de-
semprego, e a cada bobagem dita 
e feita pelos dirigentes partidários 
e do próprio desgoverno. A "saída" 
petista seria investir, abertamente, 
naquela "revisão constitucional" 
que nunca se teve coragem de 
apresentar publicamente. O plano 
só esbarra no extremo desgaste 
do Congresso - sem legitimidade 
para propor mudança de qualquer 
coisa, enquanto os presidentes da 
Câmara e do Senado figuram como 
"investigáveis" no Petrolão. O "gol-
pe" constitucional é visto como a 
única saída viável para o PT conti-
nuar sua hegemonia no Estado que 
vem aparelhando, de forma intensa, 
há mais de uma década. A máqui-
na nazicomunopetralhabolivariana 
ainda tem outras cartas na manga. 
A principal delas é aproveitar a cri-
se econômica para arrasar, de vez, 
com os principais veículos de co-
municação da chamada "imprensa 
golpista" que incomodam mais o 
regime da República Sindicalista. O 
plano consiste em cortes de publi-
cidade oficial, cobranças de impos-
tos (sempre em atraso) e pressões 
sindicais para ações trabalhistas de 
alto valor, junto com uma rigorosa 
fiscalização seletiva do Ministério 
do Trabalho nestas empresas. Os 
ataques também vão atingir as fa-
mílias que controlam os "feudos" 
midiáticos, ainda mais agora, por-
que estão aderindo e incentivando 

a onda de protestos e pedidos de 
impeachment. Na mesma linha, 
os petistas investem na criação de 
novos grupos de mídia, principal-
mente na área de internet, para que 
se tornem, em breve, candidatos a 
suceder as empresas que vierem a 
quebrar. Neste cenário de guerra, 
Globo e Abril devem se cuidar... En-
quanto o partido que a atura arma 
um golpe constitucional e midiático, 
Dilma demonstra fragilidade e ab-
soluta falta de condição moral para 
continuar presidindo o País. Tanto 
que até acabou forçada a incluir o 
indesejável termo "impeachment" 
(que se popularizou) em seus dis-
cursos: "Eu acho que há que carac-
terizar razões para o impeachment 
e não o terceiro turno das eleições. 
O que não é possível no Brasil é a 
gente não aceitar a regra do jogo 
democrático. A eleição acabou, 
houve primeiro e segundo turnos. 
Terceiro turno das eleições, para 
qualquer cidadão brasileiro, não 
pode ocorrer, a não ser que você 
queira uma ruptura democrática. Se 
quiser uma ruptura democrática, eu 
acredito que a sociedade brasileira 
não aceitará rupturas democráticas 
e acho que amadurecemos sufi-
ciente para isso. Eu acredito que a 
manifestação quem convocar con-
voque do jeito que quiser. Ninguém 
controla quem convoca. A manifes-
tação terá as características que ti-
verem seus convocadores. Ela em 
si não representa nem a legalidade 
nem a legitimidade de pedidos que 
rompem com a democracia". Dilma 
prosseguiu com sua indefensável 
defesa pessoal, na base da velha 
demagogia de sempre, fazendo a 
indevida comparação histórica en-
tre o descalabro vivido agora e a 
tal "ditadura militar" a qual sempre 
recorre quando precisa se pas-
sar de "vítima": "Eu acredito que o 
Brasil tem uma característica que 
julgo muito importante e que todos 
nós temos de valorizar que é o fato 
de que aqui as pessoas podem se 
manifestar, têm espaço para isso e 
têm direito a isso. Eu sou de uma 
época em que, se a gente se ma-
nifestasse ou fizesse alguma coisa, 
acabava na cadeia, podia ser tor-
turado ou morto. O fato de o Brasil 
evoluir, passar pela Constituinte de 
88, passar pelo processo democrá-
tico e garantir o direito de manifes-
tação é algo absolutamente valori-
zado por todos nós, que chegamos 
a democracia e temos de conviver 
com as diferenças, com as manifes-
tações, o que não podemos acei-
tar é a violência. Qualquer forma 
de violência não podemos aceitar, 
mas manifestações pacíficas são 
da regra democrática". O único pro-
bleminha, cara Presidenta Dilma, é 
que o Brasil, definitivamente, não é 
e nem nunca foi democrático. Por 
isso, nosso impasse institucional 
pode redundar em coisa muito pior 
que uma ditadura, com alto risco de 
guerra civil, já que os segmentos 
marginais e criminosos da socie-
dade nunca estiveram tão armados 
até os dentes quanto agora. O ce-
nário de desgaste político e econô-
mico nunca foi tão perigoso e im-
previsível. (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 10 de Março 
de 2015).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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O trabalho da Secretaria da 
Agricultura e Assistência Rural

 A Prefeitura Municipal 
de Prata através da Secretaria da 
Agricultura e Assistência Rural 
realizou a reconstrução das pon-
tes no Barreiro, Fazenda do Bu-
gre, Patrimônio e Cruzeiro, que 
beneficiará a população e toda 
região que passa e depende das 
pontes. A administração munici-

 No domingo, 8 de março, 
faleceu em Uberlândia a querida pra-
tense Romilda de Camargos Cunha, 
mais conhecida pelos amigos de 
seus filhos e sobrinhos que frequen-
tavam sua casa como “tia” Romilda, 
pela maneira carinhosa, simpática 
e alegre com que recebia a todos, 
sem exceção. Filha dos saudosos 
João Batista Camargos e Iraci Maria 
Arantes Camargos, era casada com 
Marcio Rodrigues da Cunha, com 
quem teve os filhos: Rodolfo, Marcio 
Roberto, João Luiz e Lucia Helena. 
Era uma mulher carismática com 
personalidade marcante, típica de 
pessoas que assumem uma postu-
ra na vida, demonstram claramente 
suas ideias, seus objetivos familia-
res e seus sentimentos. Foi um ser 
humano impossível de passar des-
percebido, despertava sentimentos 
fortes em todos seus relacionamen-
tos e com isso marcou sua presença 
na vida de muitas pessoas. Muitas 
vezes decepcionou-se com a natu-
reza humana, mas nunca desistiu 
de acreditar nela, mesmo adoen-
tada. Era cheia de energia, ativa e 
com a excepcional capacidade de 
tirar proveito de qualquer situação, 
por pior que ela fosse. Ninguém 
como ela fazia uma empada de fa-
rinha podre, uma fatia, qualquer qui-
tute ou iguaria para satisfazer cada 
membro de sua família. Era uma 
pessoa especial, esposa, mãe, avó 
e bisavó, que Deus resolveu leva-la 
para o seu convívio justamente no 

pal está buscando levar os bene-
fícios a todos os cantos do nosso 
município, trazendo recursos e 
realizando obras que melhora-
rão a vida de todos os pratenses. 
Mesmo em épocas de chuvas o 
serviço é mantido cumprindo os 
compromissos com produtores 
rurais. 

Exames de Mamografias
 O município de Prata 
realizará do dia 30 de março á 
01 de abril e de 06 a 10 de abril 
um MUTIRÃO de mamografias 
buscando zerar a demanda pelo 
exame aqui no município. A ação 
se deve ao empenho do Secreta-
rio de Saúde, Dr. Ricardo Ticly e 
sua equipe junto à Secretaria de 
Estado da Saúde onde se esta-
beleceu uma parceria que trará o 

mamógrafo móvel aqui na cida-
de. Serão realizadas tantas ma-
mografias quantas forem neces-
sárias à realidade da população. 
Convidamos todas as mulheres 
na faixa etária de 50 a 65 anos, 
que não fizeram o exame a mais 
de 1 ano a procurarem as Uni-
dades de Saúde para fazerem 
o agendamento. EVITE O CÂN-
CER DE MAMA!!!!! CUIDE-SE

Faleceu a querida “tia” Romilda 
“Nada na vida é tão certo quanto a morte, sem esta a vida 

não teria significado algum. O amor faz perdurar a 
imagem ou a figura de quem cerrou os olhos para sempre”.

“O Dia Internacional da Mulher”. O 
velório de “tia” Romilda era para ter 
acontecido no Prata, mas como seu 
falecimento ocorreu no domingo, não 
foi possível trasladar o corpo sem o 
atestado de óbito, que só foi obtido 
após a abertura do cartório na segun-
da feira. Por esse motivo seu corpo 
foi direto para o cemitério e sepulta-
do por volta do meio dia, no jazigo da 
família, onde estão enterrados seus 
pais João e Iraci e o Irmão Rubens. 
Somos despreparados para a perda 
e impacientes com o tempo, o qual 
deixamos responsável por apagar 
o nosso sofrimento. Estamos tristes 
pela falta que fara a todos, mas gra-
tos a Deus por termos convivido com 
você querida tia Romilda. (Gilberto 
de Camargos Cunha)


