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 Devido ao período chu-
voso e a grande quantidade de 
focos da Dengue encontrados nos 
imóveis de nossa cidade, a Coor-
denação da Zoonoses, pede a co-
laboração de toda população, com 
ações simples no dia a dia, para 
evitar o acúmulo de água parada 
em suas residências. Pedimos 
também que a população colabore 
abrindo as portas de suas casas 
para os Agentes de Controle de 
Endemias, e em caso de dúvidas, 

PROJETO DE MÃOS DADAS COM O PREFEITO 
“CIDADE UNIDADE CONTRA A DENGUE E A FEBRE DE CHIKUNGUNYA” 
 A PARTIR DA PROXÍMA SEGUNDA FEIRA, O CENTRO DE 
CONTROLE DE ZOONOSES REALIZARÁ CONSTANTEMENTE TO-
DAS ÁS SEGUNDAS E SEXTAS FEIRAS UM TRABALHO INÉDITO NA 
REGIÃO, NA ELIMINAÇÃO E COMBATE A DENGUE E A FEBRE DE 
CHIKUNGUNYA, ATRAVÉS DE MUTIRÕES DE LIMPEZA LOCALIZA-
DAS POR BAIRROS, TAMPAMENTO DE CAIXAS D’ ÁGUAS, COLETAS 
DE PNEUS, TRABALHOS EDUCATIVOS RELACIONADOS AO MEIO 
AMBIENTE E O CORRETO ARMAZENAMENTO E USO D’ÁGUA. 

reclamações, sugestões e denún-
cias, liguem na Zoonoses no tele-
fone (34) 3431-2454.

Curso de Capacitação
 A Secretaria de Educa-
ção e Cultura juntamente com a 
Prefeitura Municipal do Prata, 
realizou no dia 09/03/2015 um 
curso de capacitação e entrega 
de material de suporte Peda-

gógico para as Supervisoras e 
Educadoras da Educação In-
fantil das Escolas Municipais 
para o ano de 2015. A Secreta-
ria deseja Sucesso nesta jorna-
da.

Trecho entre BRs 153 e
 365 é liberado parcialmente 

após alagamento
 O trevo que liga a BR-
153 a BR-365, entre as cidades de 
Ituiutaba e Monte Alegre de Minas, 
foi parcialmente liberado na tar-
de desta quarta-feira (18). O Ri-
beirão Monte Alegre transbordou 
pela manhã e causou paralisação 
no tráfego de veículos. De acor-
do com o inspetor Saad, da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) de 
Uberlândia, que atende a região, o 
tráfego no trevo foi liberado ape-
nas para veículos maiores. “Os 
veículos pesados estão passando 
e os automóveis ainda estão com 
dificuldade, então não liberamos 

para eles com risco de defeito me-
cânico. A água começou a abaixar, 
mas ainda não tem previsão de 
liberação da pista, pois depende 
da velocidade com que o rio vai 
abaixar e das chuvas na região, 
que podem contribuir para uma 
nova cheia”, afirmou. A enchente 
aconteceu no km 715 da BR-365 e 
o km 53 da BR-153. O rio começou 
a transbordar e os veículos ficaram 
ilhados a partir das 9h. A PRF es-
teve no local para tentar liberação 
e controle do tráfego. Até o início 
da tarde não foram registrados aci-
dentes no local. (Fonte: Portal G1)
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BRASIL FECHA 2,4 MIL VAGAS DE 
EMPREGO EM FEVEREIRO, PIOR 
RESULTADO DESDE 1999 - O País 
fechou 2.415 vagas de emprego em 
fevereiro deste ano, pela série sem 
ajuste sazonal, resultado bem pior 
que a geração de 260.823 em igual 
mês do ano passado, mas melhor 
que a eliminação de 81.774 postos 
em janeiro de 2015. O dado do mês 
passado é o pior para meses de fe-
vereiro desde 1999, quando foram 
fechados 78 mil postos. Os números 
são do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) e 
foram divulgados pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE). (Fonte: 
Site Estadão)
NO XADREZ DA POLÍTICAGEM - 
Caiu o Duque... Breve, será o Rei. Aí a 
Rainha será forçada a pedir para sair 
do jogo... Porque vai ter muita gente 
jogando (no) Xadrez neste Brasil...
SENHOR ABSOLUTO - O vice-pre-
sidente Michel Temer advertiu que 
o PMDB dará prioridade ao tema na 
Câmara e no Senado: - "O Congresso 
é o senhor absoluto dessa matéria, 
ou seja, a reforma política vai surgir 
da atividade do Congresso Nacio-
nal. Temos a obrigação de não falhar 
neste momento, no exato momento 
em que o PMDB ocupa as presidên-
cias da Câmara e do Senado, agora 
vai. Quem governa não é o Execu-
tivo. Quem governa é o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário, particu-
larmente o Legislativo". A resposta 
foi dada ao presidente da Fundação 
Ulysses Guimarães, Moreira Franco, 
que apresentou propostas para a re-
forma, como o fim da reeleição, do 
financiamento privado com doação de 
empresas a apenas um partido, o fim 
das coligações proporcionais e o “dis-
tritão” para as eleições de deputados 
e vereadores.
INIMIGO DE SEMPRE - O presidente 
do Senado continua em rota de coli-
são com o governo Dilma. Renan Ca-
lheiros cobrou mais empenho do PT e 
da Presidenta nas discussões da re-
forma política: - "Nós tivemos muitas 
dificuldades, mas já votamos muita 
coisa de reforma política. Faltou, so-
bretudo, o protagonismo do governo 
e o protagonismo do PT. Eu espero 
que, a partir de agora, com o prota-
gonismo da presidente da República 
e com o protagonismo do seu partido, 
do PT, nós tenhamos condições para 
levar adiante essa reforma política e 
entregar ao Brasil uma nova política".
MANIFESTO CONTRA O GOVERNO 
DILMA E PARTIDO DOS TRABA-
LHADORES EM UBERLÂNDIA – O 
manifesto aconteceu no dia 15/03/15 
na Praça Tubal Vilela, as 09h00min 
horas, onde milhares de pessoas, 
entidades representativas, sindica-
tos, federações, profissionais liberais, 
comerciantes se reuniram para pro-
testar contra o governo Dilma, des-
tacando corrupção, carga tributária, 
recessão, desemprego, com faixas, 
cartazes, palavras de ordem (fora 
PT, Dilma, CUT etc.). Foi uma mani-
festação pacífica, com bandeiras das 
cores do Brasil, caras pintadas, cari-
caturas dos corruptos, destacando os 
escândalos da Petrobras, mensalão, 
politica econômica, desgoverno, de 
um partido que prometeu acabar com 
a corrupção e na pratica foram os 
responsáveis para falência do nosso 
maior patrimônio que é a Petrobras. 
A passeata saiu da Praça Tubal Vilela 
pela Avenida Afonso Pena, estimando 
a presença de mais de 15 mil pesso-
as. Foi uma manifestação apartidária, 
sendo proibidas bandeiras vermelhas, 
visto que se tratava de uma manifesta-

ção de indignação pela atual governo 
que mais uma vez esta penalizando a 
população penalizando o empresário, 
trabalhador, em detrimento da corrup-
ção que afeta o País, onde a nossa 
moeda perde o valor e pela descon-
fiança a moeda norte americana sob 
todos os dias, provocando a inflação 
que tira o poder de compra dos brasi-
leiros e principalmente da classe po-
bre. O povo não aguente mais e pede 
mudanças já, pedindo a renuncia da 
presidente Dilma. (Miguel Soares)
ATITUDE OTIMISTA - É classificação 
com a qual carimbamos alguém, que 
supostamente reza demais. De an-
temão achamos que tal cristão é um 
desligado da realidade, pouco preocu-
pado com o aspecto social, um guloso 
espiritual. É lógico que essa pessoa, 
em tal exagero suposto, estaria fora 
do preceito divino.  “Paz para todo o 
que pratica o bem” (Rom 2, 10). O que 
na realidade tenho visto é que aque-
le que reza, também se lembra do ir-
mão. E os que mais amam são os que 
melhor rezam. Temos de deixar este 
preconceito barato de alcunhar de in-
timistas os que fazem o que devem. 
(Miguel Soares)
AGRONEGÓCIO - É a palavra repleta 
de repreensão. Segundo eu entendi-
mento, seria a atividade daquele ho-
mem e mulher da lavoura que ultra-
passam a agricultura familiar, usando 
recursos modernos de maquinário e 
insumos. Sabemos que a agricultura 
familiar produz 40% dos alimentos, 
mas só capta do poder públicos 15% 
do financiamento dado à lavoura mo-
derna. Talvez essa desigualdade ori-
gine essa aversão. O jeito não é fazer 
pouco desses homens, afinados com 
a modernidade, que produzem 60% 
dos alimentos, e exportam em quan-
tidade. Assim como se fala, se tem a 
ideia de que eles são grandes malfei-
tores. Isso não é verdade. A lavoura 
familiar deve organizar-se melhor, 
para obter os recursos necessários e 
merecidos. (Miguel Soares)
 O BRASILEIRO TEM QUE CHUTAR 
O BALDE – A pior violência vem de 
cima. As maracutaias estão sendo 
armadas nos gabinetes e palácios. 
Os abutres estão afinando o bico e 
as garras. O objetivo é colocar bol-
sa/pão e bolsa/circo para congelar o 
bom senso da galera. A massa bra-
sileira não pode pensar. Não tem o 
direito de pensar, porque pensar faz 
as coisas mudarem para melhor. O 
zé-povão/povinho só pode votar sob 
cabresto, para garantir suas bolsas. 
Para isso, meteram algemas em sua 
consciência. Portanto, nunca antes 
neste país foi tão necessário/urgen-
te que todos os políticos, burocratas 
e empresários corruptos, além da 
máfia do esporte, tenham/sintam in-
comensurável medo/horror/pavor do 
povo nas ruas. Em 2015, o povo esta 
protestando e pode mudanças já para 
marcar a virada deste povo, derrotan-
do as forças doentes e perversas que 
infestam nossos poderes. E que este 
povo bote para fora, E DE VEZ, toda a 
sua indignação e decepção contra as 
coisas erradas que apodrecem nosso 
cansado/derrotado BRASIL. (Renzo 
Sansoni)
GUERRA CONTRA A DENGUE - 
Aquilo que a gente temia, está acon-
tecendo, pelo alto índice de infesta-
ção dos Mosquitos da Dengue, em 
todo do Brasil e também não é dife-
rente no Prata. Recente levantamen-
to confirma que temos que encarar 
a guerra. Os agentes de zoonoses 
estão trabalhando para combater o 
mosquito da DENGUE, mas 87% dos 
focos estão dentro das residências, 
por isso, a população precisa colabo-
rar. Estamos passando por um mo-

C l a s s i f i c a d o s
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMATIC, 
capacidade de 2.000 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776 
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

mento muito delicado, haja vista que 
o índice de infestação do mosquito 
Aedes Aegypti está muito acima do 
preconizado pela OMS, que é de 1%. 
As recomendações são sempre as 
mesmas a prevenção, não acumular 
lixo, recipientes que acumula água 
limpo ou suja, pneus, garrafas pet, 
calhas, vasos, etc. Os veículos de 
comunicação vêm divulgando o caos 
da Dengue no Brasil que vem matan-
do centenas de pessoas e caso não 
houver colaboração da população de 
prevenção. Se a população não cola-
borar  com o trabalho dos agentes de 
zoonoses, olhando sua casa, poderá  
ocorrer mortes.
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – O 
correto seria as pessoas saberem ali-
mentar, a começar pela escolha dos 
alimentos. A Cenoura, é excelente 
para a saúde da pele, dos cabelos e 
dos olhos e fortalece o processo di-
gestivo. Chuchu, é calmante e tam-
bém combate a obesidade e proble-
mas estomacais. Limão, é o mais 
famoso remédio que vem da nature-
za. Tem vitaminas A e C e é eficiente 
contra várias doenças, principalmente 
para preveni-las. O suco e ótimo para 
o estômago, sem adoçar. Manga tem 
muitas fibras, ferro, magnésio, potás-
sio, cálcio, sódio, fósforo, vitaminas 
A e C, são muitos os nutrientes da 
manga, que é boa contra bronquite e 
outras doenças respir5atórias, por ser 
um eficiente expectorante. Soja, é um 
dos alimentos mais ricos em nutrien-
tes e propriedades terapêuticas. Entre 
tantos benefícios, combate anemia, 
raquitismo, gota, pressão alta e ten-
são nervosa.
MANDAMENTOS DO PROFISSIO-
NAL - Trate sempre primeiro dos 
assuntos mais desagradável. A ten-
dência é deixá-los para depois, ou 
mesmos esquecê-los. Aprenda a di-

zer “não” na hora certa e explique as 
razões da negativa. Não seja um gar-
galo. Planeje a sequência e o ritmo de 
seu trabalho, para que outras pesso-
as não fiquem sem trabalhar pôr sua 
causa. Procure ler ou estudar quando 
estiver viajando ou a espera de al-
guém. Não desperdice o tempo dos 
outros. Limite o número de vezes em 
que interrompe as outras quando eles 
estão trabalhando. Também não dei-
xe ninguém esperando. Tente evitar 
interrupções durante entrevistas com 
clientes ou no trabalho. Prepara listas 
para situações repetitivas. Utilize as 
horas em que se sentir mais produti-
vo para as tarefas mais importantes. 
Examine contatos que não deram 
resultados e decida se vale a pena 
insistir ou não. Delegue parte do seu 
trabalho para quem possa fá-lo bem. 
Da mesma forma, recuse serviços 
para os quais não tem aptidão e não 
se enquadram nas suas prioridades.
PROCURA-SE - adolescentes!!! 
Comprometidos com a Causa... Para 
participar da Conferência sobre Direi-
tos de Proteção e Defesa às Crianças 
e Adolescentes. Data do Evento: 27 
/ 03 / 2015, sexta feira das 13 às 17 
horas, Local: Câmara Municipal do 
Prata, com a participação de várias 
autoridades. Se houver adolescentes 
interessados em participar, procurem 
o Secretário dos Conselhos, Diego 
Calixto, no Departamento de Promo-
ção Humana, na Rua Major Carvalho, 
o Conselho Tutelar na Rua Olivei-
ra Vieira de Souza, 351 (ao lado da 
APAE) ou Elisabete, na Creche Dalela 
Tannus, na Rua Presidente Antônio 
Carlos e inscreva-se já, serão dois 
adolescentes, sendo um delegado e 
outro suplente para esta ocasião. O in-
tuito é: a proteção dos direitos e o co-
nhecimento de seus deveres!!! Desde 
já agradecemos. (Conselho Tutelar)
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“Doação oficial é balela”, diz Paulo Roberto Costa
 Em vídeo gravado pela 
PGR (Procuradoria Geral da Re-
pública) em fevereiro com autori-
zação do STF (Supremo Tribunal 
Federal), o ex-diretor de Abasteci-
mento da Petrobras Paulo Roberto 
Costa afirmou que o sistema de 
doações eleitorais registradas na 
Justiça Eleitoral no Brasil é uma 
falsidade. "Esse negócio de doa-
ção oficial... A maior balela que tem 
nesse Brasil é a doação oficial, né. 
Agora há pouco saiu na imprensa 
várias vezes que o dono da UTC 
fez uma doação oficial de não sei 
quantos milhões para o PT. Pô, 
com dinheiro daqui [da Petrobras]. 
Não tem doação oficial, isso é bale-
la", disse Costa. Segundo o ex-di-
retor, as doações na realidade são 
"empréstimos". "Eu já falei isso lá 
para os procuradores [do Paraná] 
e vou falar aqui para vocês. Esse 
negócio de contribuição oficial não 
existe, tá? Isso não existe. Nenhu-
ma empresa vai doar R$ 2 milhões, 
3, 4, 5 milhões porque gosta de Fu-
lano de Tal. Na realidade todas as 
doações, seja oficial ou não oficial, 
não são doações, são emprésti-
mos. A empresa está emprestando 
pro cara e depois vai cobrar dele", 
disse Costa. O STF liberou na tarde 
desta terça-feira (17) o acesso aos 
depoimentos gravados por Costa 
e pelo doleiro Alberto Youssef na 
condição de principais delatores 
da Operação Lava Jato. Os depoi-
mentos estão anexados aos inqué-
ritos que tratam dos políticos com 
foro privilegiado no Supremo. São 
os primeiros vídeos que registra-
ram os depoimentos feitos dentro 
dos acordos de delação premiada 
fechados pelos dois investigados 
com a força tarefa da Lava Jato. 
Em outro trecho do vídeo, gravado 
na Procuradoria da República no 
Rio de Janeiro em fevereiro pas-
sado, Paulo Roberto Costa contou 
que o senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) "agradeceu" pelo liberação 
de R$ 2 milhões do esquema da 
Petrobras para sua campanha elei-
toral. O repasse, segundo Costa, 
foi "operacionalizado" por Youssef. 
O ex-diretor reafirmou que o paga-
mento foi feito - Lindbergh nega ter 
recebido qualquer recurso.  "Que 
o dinheiro foi pago, foi. Porque 
depois houve, entre aspas, um 
agradecimento.  Ainda em 2010. 
Por parte do próprio [Lindbergh]. 'Ô 
Paulo, aquilo lá foi resolvido'. Agra-
decer já é assim, olha, está resol-
vido', não reclama", contou Costa. 

O ex-diretor da Petrobras afirmou 
ainda que uma série de aquisições 
de turbinas para usinas termelétri-
cas geraram gastos desnecessá-
rios ainda no governo FHC, o que 
"nunca foi apurado" pela Petro-
bras. Segundo Costa, as turbinas 
foram vendidas pela empresa Als-
tom, acusada de pagar propinas a 
servidores e políticos do PSDB de 
São Paulo, mas acabaram em um 
almoxarifado e só foram usadas 
anos depois. "Foram feitas com-
pras de dezenas de turbinas para 
esse sistema emergencial termo-
elétrico. Só que algumas dessas 
turbinas vieram a ser usadas –isso 
foi em 2001, 2002– algumas des-
sas turbinas vieram a ser usadas 
agora em 2010. Então ficaram oito, 
nove dez anos, estocadas. Foram 
compradas de emergência, pagou-
-se um valor gigante e foram para 
o almoxarifado. E isso nunca foi 
apurado. Na época do governo 
Fernando Henrique. Alstom, que 
já é figurinha carimbada em muitos 
processos", afirmou o ex-diretor 
da estatal do petróleo. Segundo 
ele, "comentava-se" na Petrobras 
sobre pagamentos de vantagens 
indevidas pela Alstom, mas não 
soube dizer se isso era verdade. 
Em outro vídeo gravado pela PGR, 
Youssef confirmou ter providencia-
do recursos para o ex-presidente e 
senador Fernando Collor (PTB-AL) 
"a pedido de" Pedro Paulo Leoni 
Ramos, que foi ministro de Collor 
(1990-1992). Segundo Youssef, os 
pagamentos ocorreram "por volta 
de 2010/2011", não soube precisar 
as datas "porque já faz algum tem-
po". O doleiro disse que não teve 
contato pessoal com Collor, mas 
sim com um seu suposto funcio-
nário. "Diretamente com o senhor 
Fernando Collor, não. Com o fun-
cionário dele, sim. É esse que es-
tou tentando lembrar o nome e não 
tô conseguindo lembrar. Ele esteve 
várias vezes no meu escritório e 
me ligava quando tinha recursos 
para retirar. E quando estava pron-
to, eu ligava para ele e avisava que 
estava pronto, mas não estou con-
seguindo me lembrar o nome dele. 
Tanta gente aí...", disse o doleiro. 
Youssef afirmou que "quem abriu 
as portas no Ministério da Saúde" 
para negócios de seu interesse foi 
o ex-deputado federal André Var-
gas, que no ano passado deixou o 
PT e a Câmara, mas disse que não 
remunerou o ex-parlamentar. (Fon-
te: Site OUL)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Plenário do Senado anula 
norma que exigia emplacamento
 O Plenário do Senado 
anulou na terça-feira a Resolução 
429/2012, do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), norma que 
estabelecia critérios para o re-
gistro de tratores agrícolas e de 
construção ou pavimentação. A 
manifestação dos senadores foi 
comemorada pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) que sempre lutou contra a 
medida. Estudos da CNA mostram 
que a medida, caso fosse mantida, 
elevaria os custos dos produtores. 
A decisão tomada pelo plenário 
do Senado foi baseada no Proje-
to de Decreto Legislativo (PDS) 

124/2013, apresentado pelo sena-
dor Blairo Maggi (PR-MT). Blairo 
lembrou que o Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei 9.503/1997) é bas-
tante claro quanto a seu escopo: 
“O trânsito de qualquer natureza 
nas vias terrestres do território 
nacional, abertas à circulação, 
rege-se por este Código” (artigo 
1º). Diante disso, argumentou o 
senador, o interior de fazendas e 
outras áreas privadas destinadas à 
produção agropecuária não estão 
abrangidos no conceito de “vias 
terrestres abertas à circulação”, 
logo não são regidas pelo Código 
de Trânsito. (Fonte: CNA)

Boi gordo: oferta limita queda da 
arroba e demanda impede alta da carne
 Mercado parado. Poucos 
negócios, escalas curtas e esta-
bilidade na maioria das praças 
pecuárias. Não há espaço para 
alteração nos preços. A oferta está 
curta. Em São Paulo, as indústrias 
trabalham com escalas de abate 
de dois a três dias úteis. Não há 
como aumentar o volume de com-
pra. A disponibilidade de boiadas 
está pequena e as indústrias es-
tão sem espaço para pagamentos 
maiores, já que qualquer repasse 
de alta para carne reduziria ainda 
mais as vendas. O índice de In-

tenção de Consumo das Famílias 
(ICF), desenvolvido pela Confede-
ração Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (FNC), 
atingiu em fevereiro de 2015 o 
menor valor da série histórica. O 
índice traduz a visão da população 
com relação à economia do país. 
Diante disso, a demanda segue 
limitando as possibilidades de no-
vas altas para o boi gordo. As mar-
gens da indústria estão historica-
mente ruins. No atacado de carne 
bovina, preços estáveis. (Fonte: 
Scot Consultoria)

Exportador de carne bovina do Brasil 
avalia ação na OMC contra União Europeia

 Exportadores brasileiros 
de carne bovina estão consideran-
do entrar com uma ação contra a 
União Europeia na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) para 
contestar as restrições impostas 
aos embarques para um dos maio-
res mercados do mundo, disse 
uma autoridade da Abiec. Uma 
nova disputa pode prejudicar ain-
da mais os laços já esgarçados 
por um caso da UE contra o Brasil 
em função de tarifas sobre impor-
tações industriais e do impasse 
nas conversas sobre livre comér-
cio com o Mercosul. Fernando 

Sampaio, diretor-executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec), 
disse que exigências sanitárias 
"desnecessárias" reduziram as ex-
portações de carne bovina brasilei-
ras à UE em três quartos, ou para 
100 mil toneladas por ano. "Do 
ponto de vista sanitário, não faz 
o menor sentido, só estão criando 
entraves burocráticos para deixar 
nossos produtores fora do merca-
do", declarou Sampaio. "Estamos 
estudando abrir um painel na OMC 
contra a UE por causa dessas bar-
reiras." (Fonte: Reuters)

Exportador de carne bovina do Brasil 
avalia ação na OMC contra União Europeia

 Exportadores brasileiros 
de carne bovina estão consideran-
do entrar com uma ação contra a 
União Europeia na Organização 
Mundial do Comércio (OMC) para 
contestar as restrições impostas 
aos embarques para um dos maio-
res mercados do mundo, disse 
uma autoridade da Abiec. Uma 
nova disputa pode prejudicar ain-
da mais os laços já esgarçados 
por um caso da UE contra o Brasil 
em função de tarifas sobre impor-
tações industriais e do impasse 
nas conversas sobre livre comér-
cio com o Mercosul. Fernando 

Sampaio, diretor-executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec), 
disse que exigências sanitárias 
"desnecessárias" reduziram as ex-
portações de carne bovina brasilei-
ras à UE em três quartos, ou para 
100 mil toneladas por ano. "Do 
ponto de vista sanitário, não faz 
o menor sentido, só estão criando 
entraves burocráticos para deixar 
nossos produtores fora do merca-
do", declarou Sampaio. "Estamos 
estudando abrir um painel na OMC 
contra a UE por causa dessas bar-
reiras." (Fonte: Reuters)

CAR: Produtor pode ser multado 
em R$ 5.000,00 por hectare

 O tempo está se esgotan-
do; no dia 5 de maio expira o prazo 
oficial para que todos os produ-
tores do Brasil façam o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), uma exi-
gência do Novo Código Florestal. 
O problema é que apenas 40% 
das 5,2 milhões de propriedades 
rurais encontram-se cadastradas, 
segundo informações do Minis-
tério do Meio Ambiente. “Acredi-
tamos que a demora para fazer 
o CAR seja de caráter cultural”, 
aponta Leonel Mello, engenheiro-
-florestal da Bolsa de Valores Am-
bientais. Sem o CAR, o pecuarista 
e o agricultor estão sujeitos a pe-
nas previstas por lei. Não poderão 

contratar empréstimos rurais, cor-
rem o risco de serem processados 
por crime ambiental e até mesmo 
terem a propriedade embargada, 
além de sofrer multa pesadíssima, 
no valor de R$ 5.000,00 por hec-
tare. O Cadastro Ambiental Rural 
tem a finalidade de compor uma 
base nacional de dados e monito-
rar desmatamentos. (Fonte: Revis-
ta AG)
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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

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

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta Comarca 
de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu cartório, os 
nubentes: - FABRICIO DE BRITO SILVA, divorciado, vigilante, Filho de JOSÉ ALEXAN-
DRE DA SILVA, e de TANIA MARIA DE BRITO SILVA, residente no(a) Rua Coronel Emidio 
Marques, 880, Prata-MG, e JANAINA FERREIRA DA SILVA, solteira, estudante, Filha de 
ODILON FERREIRA DA SILVA e de MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA, residente 
no(a) Ru Coronel Emidio Marques, 880, Prata-MG. - WALDIR LOPES PIRES, divorcia-
do, serviços gerais, Filho de ANOR LOPES ALVES, e de MARIA NELI PIRES LOPES, 
residente no(a) Rua Pernambuco, 39, Prata-MG, e MARIA LUCIA FERREIRA DUARTE, 
divorciada, confeiteira, Filha de GERALDO FERREIRA DUARTE e de SERAFINA TEIXEI-
RA DUARTE, residente no(a) Rua Pernambuco, 39, Prata-MG. - RIEL LEMES DE SOUZA, 
solteiro, motorista carreta, Filho de MIZAEL DE SOUZA ARANTES, e de CIRENE LEMES 
DE SOUZA, residente no(a) Rua Coronel Emidio Marques, 1701, Prata-MG, e JANAINA 
ALVES LANÇA, solteira, do lar, Filha de URIEL CARLOS LANÇA e de CELESTE ALVES 
DA SILVA LANÇA , residente no(a) Rua Coronel Emido Marques, 1701, Prata-MG. - JOÃO 
ABADIO DA SILVA COSTA, solteiro, lavrador, Filho de VITORINO SILVÉRIO DA COSTA, e 
de JANUARIA DA SILVA COSTA, residente no(a) Fazenda Barreiro, km 497, Prata-MG, e 
EVA OLIVEIRA RODRIGUES, solteira, lavradora, Filha de JOSÉ ANTONIO RODRIGUES 
e de EZIDIA CANDIDA OLIVEIRA RODRIGUES, residente no(a) Fazenda Barreiro, km 
497, 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, 17 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.  

Documento do Planalto admite "comunicação 
errática" e defende mais propaganda em SP

 Documento reservado do Pa-
lácio do Planalto, publicado pelo portal 
estadão.com.br com exclusividade às 
17h11 desta terça-feira, admite que o 
governo tem adotado uma comunicação 
"errática" desde a reeleição da presi-
dente Dilma Rousseff, afirma que seus 
apoiadores estão levando uma "goleada" 
da oposição nas redes sociais e apon-
ta como saída para reverter o quadro 
pós-manifestações de 15 de março o 
investimento maciço em publicidade ofi-
cial em São Paulo, cidade administrada 
pelo petista Fernando Haddad onde se 
concentra, atualmente, a maior rejeição 
ao PT. Elaborado pela Secretaria de Co-
municação da Presidência da Repúbli-
ca, comandada por Thomas Traumann, 
o documento, que não tem assinatura, 
circulou nesta terça-feira, 17, entre mi-
nistros, dirigentes do PT e assessores 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va. O texto cita, em tom de alerta, pes-
quisa telefônica recente feita pelo Ibope 
a pedido do Planalto na qual 32% dos 
entrevistados disseram ter mudado de 
opinião negativamente sobre o gover-
no nos últimos seis meses - ou seja, da 
campanha de outubro até agora. Conclui 
que o País passa por um "caos político" 
e admite: "Não será fácil virar o jogo". 
O documento é dividido em três partes: 
"Onde estamos", "Como chegamos até 
aqui" e "Como virar o jogo". Na primeira o 
governo faz um diagnóstico do momento 
e admite erros de ação principalmente 
nas redes sociais. "A comunicação é o 
mordomo das crises. Em qualquer caos 
político, há sempre um que aponte 'a cul-
pa é da comunicação'. Desta vez, não há 
dúvidas de que a comunicação foi errada 
e errática. Mas a crise é maior do que 
isso." Apesar do mea-culpa, o governo 
tenta dividir o ônus da crise. "Ironicamen-
te, hoje são os eleitores de Dilma e Lula 
que estão acomodados com o celular na 
mão enquanto a oposição bate panela. 
Dá para recuperar as redes, mas é preci-
so, antes, recuperar as ruas." Erros acu-
mulados. No segundo capítulo o autor 
faz um inventário dos erros acumulados 
desde a eleição de Dilma em 2010 para 
explicar o momento atual. "O início do 
primeiro governo Dilma foi de rompimen-
to com a militância digital", diz um trecho. 
Um dos motivos seria a política de de-
fesa dos direitos autorais implementa-
da pela ex-ministra da Cultura Ana de 
Hollanda. O outro o distanciamento com 
os blogueiros ditos progressistas duran-
te a passagem da ministra Helena Cha-
gas pela Secom. "O fim do diálogo com 
os blogs pela Secom gerou um isola-
mento do governo federal com as redes 
que só foi plenamente restabelecido du-
rante a campanha eleitoral de 2014", diz 
o documento. "Em 2015 o erro de 2011 
foi repetido", completa. O texto aponta a 
escolha do executivo de banco Joaquim 
Levy para o Ministério da Economia e as 

medidas de ajuste fiscal para explicar um 
"movimento impressionante" de "desco-
lamento entre o governo e sua militân-
cia" a partir de novembro passado. Este 
movimento, segundo a análise interna do 
governo, foi intensificado pelo "desastra-
do" anúncio de corte no Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) e aumento 
do preço da gasolina e energia elétrica, 
além das denúncias de corrupção na Pe-
trobrás. E faz uma crítica devastadora 
ao discurso usado até aqui pelo próprio 
governo e pelo PT. Não adianta falar que 
a inflação está sob controle quando o 
eleitor vê o preço da gasolina subir 20% 
de novembro para cá ou sua conta de 
luz saltar em 33%. O dado oficial IPCA 
conta menos do que ele sente no bolso. 
Assim como um senador tucano (Antonio 
Anastasia, MG) na lista da Lava Jato não 
altera o fato de que o grosso do escân-
dalo ocorreu na gestão do PT", afirma. O 
texto fala em "sentimento de abandono 
e traição" entre os dilmistas e aponta a 
necessidade de aceitar este sentimento 
como parte da estratégia de reação. "É 
preciso aceitar a mágoa desses eleitores 
e reconquistá-los."  Isolamento. O docu-
mento indica claramente que o isolamen-
to da presidente desde a eleição até o 
carnaval contribuiu para a intensificação 
da crise e cobra ação dos parlamentares 
do PT que, segundo a análise, deixaram 
de defender o governo. "Hoje, por exem-
plo, a página do deputado Jean Wyllys, 
do PSOL, tem um peso maior que qua-
se todo a bancada federal", compara. A 
avaliação do governo é que a estratégia 
atual de comunicação atinge apenas o 
eleitorado de Dilma e não é capaz de 
atingir o grosso do eleitorado. "O gover-
no e o PT passaram a só falar para si 
mesmos." Para "virar o jogo" as suges-
tões são uma maior exposição da presi-
dente Dilma e alterações no núcleo de 
Comunicação Social, concentrando sob 
a mesma coordenação a Voz do Brasil, 
as páginas oficiais na internet e a Agên-
cia Brasil.  A principal sugestão, no en-
tanto, é concentrar os investimentos de 
comunicação em São Paulo em parceria 
com o prefeito Fernando Haddad (PT), 
que também sofre com baixos índices 
de aprovação. "A análise é que não há 
como recuperar a imagem do governo 
Dilma no Estado sem ajudar a aumen-
tar a popularidade do prefeito Fernando 
Haddad. "Há uma relação direta entre 
um e outro." O texto termina com uma 
metáfora entre a situação atual e o terre-
moto que destruiu Lisboa em 1755, dei-
xou 10 mil mortos e devastou a capital 
portuguesa. Na ocasião, o rei Dom José 
teria pedido uma sugestão ao marquês 
de Alorna, que recomendou: "Sepultar 
os mortos, cuidar dos vivos e fechar os 
portos". "Significa que não podemos dei-
xar que ocorra um novo tremor enquanto 
estamos cuidando dos vivos e salvando 
o que restou", diz.

Análise interna da Secretaria de Comunicação Social da 
Presidência vê “caos político” e lista erros na estratégia do 

governo após reeleição de Dilma Rousseff

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS DA COMARCA DE PRATA-MG

 SELEÇÃO 01/2015
1- Katiusse Vieira Silva Eduardo 

2- Andressa Mello Silveira Andrade

3- Altieres José Silva Ferreira 

4- Daiane Barbosa da Silva 

5- Sara Batista Rezende 

6- Daniely Souza Abreu  

7- José Carlos da Silva 

8-  Natália Souza Pereira Pádua 

9- Rafael Marcondes de Oliveira 

10- Ronaldo Pedro Florentino dos Santos 



6 Sexta-feira, 20 de Março de 2015

62% dos brasileiros reprovam
o governo Dilma

 A primeira pesquisa so-
bre o governo depois dos pro-
testos de 15 de março mostrou 
que a grande maioria dos brasi-
leiros reprova a gestão de Dilma 
Rousseff. Segundo levantamento 
do instituto Datafolha, publicado 
nesta quarta-feira pela Folha de 
S. Paulo, 62% dos entrevista-
dos classificam o governo Dilma 
como ruim ou péssimo. Com os 
indicadores econômicos batendo 
recordes negativos e a insatis-
fação popular com a corrupção 
tomando as ruas, a reprovação à 
presidente subiu 18 pontos des-
de a última pesquisa, há pouco 
mais de um mês. O número tam-
bém representa a mais alta taxa 
de desaprovação a um gover-
nante desde setembro de 1992, 
quando Fernando Collor era re-
jeitado por 68% dos brasileiros 
nas vésperas do impeachment. 
O Datafolha também indicou que 
a popularidade de Dilma despen-
cou dez pontos: apenas 13% dos 
brasileiros consideram o governo 
da presidente bom ou ótimo. É 
a pior taxa de aprovação desde 
que Dilma assumiu a presidência, 
em 2011. O levantamento apon-
tou ainda que 24% dos eleitores 
avaliam a gestão de Dilma como 
regular. Segundo o Datafolha, a 
popularidade da presidente caiu 
até em tradicionais redutos pe-
tistas. No Nordeste, onde Dilma 
conseguiu uma grande votação 

em 2014, apenas 16% aprovam 
o seu governo. Pela primeira vez, 
a maioria dos eleitores com me-
nor renda e menor escolaridade 
ouvidos pelo instituto avaliou a 
gestão da governante como ruim 
ou péssima. A pesquisa ouviu 
2.842 eleitores nos dias 16 e 17 
de março, logo depois das ma-
nifestações que levaram quase 
2 milhões de brasileiros às ruas 
contra o governo Dilma e o PT. A 
margem de erro do levantamen-
to é de dois pontos porcentuais 
para mais ou para menos. Con-
gresso - Atingido em cheio pela 
Lava Jato, o Congresso Nacional 
também amarga uma péssima 
avaliação no Datafolha. Somen-
te 9% dos entrevistados consi-
deram o desempenho dos par-
lamentares bom ou ótimo. Para 
metade dos brasileiros (50%), a 
atuação dos congressistas é ruim 
ou péssima. (Fonte: Site Revista 
Veja)

“Primeira pesquisa depois dos protestos de 15 de março 
aponta a mais alta rejeição a um governante desde Fernando 

Collor; popularidade da presidente despencou para 13%”

TCU decide apurar atos dos conselhos de Administração e Fiscal da Petrobrás

 O Tribunal de Contas 
da União (TCU) decidiu nesta 
quarta-feira, 18, que irá analisar 
a atuação dos conselhos de ad-
ministração e fiscal da Petrobrás 
em todos os casos que envol-
vam falhas cometidas na gestão 
da petroleira. O ministro substi-
tuto André Luis de Carvalho jus-
tificou sua proposta ao afirmar 
que cabe ao tribunal verificar "se 
os referidos conselhos pratica-
ram atos de gestão ruinosa ou 
deixaram de atuar com o neces-
sário dever de cuidado; expon-
do, portanto, todos os atos, fatos 
e procedimentos, efetivamente à 
luz do sol." A Corte de contas de-
terminou que "em cada proces-
so inerente a falhas na gestão 
da Petrobrás que a área técnica 
se manifeste conclusivamente 
sobre a responsabilidade" dos 
dois conselhos. A presidente Dil-
ma Rousseff presidiu o conselho 
de administração de 2003 a mar-
ço de 2010, período que passará 
pelo pente-fino do TCU. Atual-
mente, 40 processos envolven-
do a Petrobrás estão em análi-
se na área técnica. Desses, 10 
têm conexão com a compra da 
refinaria de Pasadena, no Texas 

Corte de Contas determinou que técnicos analisem se os conselheiros da estatal têm alguma responsabilidade nos casos que 
envolvem má gestão na petrolífera e que estão sendo julgados no tribunal.

(EUA) e 15 com investigações 
da Operação Lava Jato, que 
desvendou esquema de corrup-
ção na petroleira. Os técnicos 
irão verificar a partir da nova de-
terminação se esses casos tive-
ram o aval dos conselhos fiscal 
e de administração. Na defesa 
da estatal, os advogados da 
petroleira disseram, na tribuna, 
que a proposta aprovada nesta 
quarta "sugestiona" que os con-
selhos de administração e fiscal 
tiveram responsabilidade além 
de suas atribuições. O ministro 
José Raimundo Carreiro, reba-
teu ao afirmar que os "auditores 
[do TCU] devem atentar à matriz 
de responsabilidades, para indi-
car a responsabilidade solidária 
do conselho." O TCU já analisa 
a responsabilidade do conselho 
de administração no aval dado à 
compra da refinaria de Pasade-
na, no Texas (EUA). O ministro 
Vital do Rêgo, relator do proces-
so, deve apresentar em breve 
seu parecer. A presidente Dilma 
Rousseff comandava o colegia-
do à época. Em nota ao Estado, 
há um ano, a petista disse que 
votou a favor do negócio_que 
gerou prejuízo de US$ 792 mi-

lhões ao país_ baseada num 
resumo de duas páginas e meia 
que omitia cláusulas que se 
mostraram danosas à petrolei-
ra posteriormente. A Operação 
Lava Jato apontou que houve 
corrupção na compra de Pasa-
dena. Delator do esquema de 
corrupção na Petrobrás, Paulo 
Roberto Costa, contou à Justi-
ça que recebeu US$ 1,5 milhão 
de propina para não atrapalhar 
como diretor de Abastecimen-
to o negócio. "Os membros do 
conselho de administração de-

vem responder, solidariamente 
com os da diretoria, pelos pre-
juízos causados à companhia, 
ainda que não se tenha verifi-
cado dolo, mas apenas culpa 
(negligência, imperícia ou im-
prudência)", escreveu o ministro 
André Luís ao pedir a análise 
sobre a atuação do conselho 
exclusivamente em relação a 
Pasadena, mesmo argumen-
to que o tribunal adotou nesta 
quarta para analisar os demais 
atos dos conselhos. (Fonte: Site 
Estadão)


