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 Em comemoração à Páscoa, o Pre-
feito Dr. Anuar e a 1ª Dama Letícia, percor-
reram todas as escolas da rede municipal 
do Prata, APAE, Samaritano, Asilo, Creche 

para fazer a distribuição de ovos de Páscoa. 
De mão em mão foram entregues, ovos de 
chocolate, que fizeram a alegria de todos. O 
Prefeito Anuar ficou emocionado com a re-

Pascoa com muita alegria

Convite à população 
pratense

 A Prefeitura Municipal de Prata, a Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Promoção Humana e o Conselho Municipal dos Di-
reitos das Crianças e Adolescentes convidam para a 5ª Conferência 
Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes a ser realizada 
no dia 27 de Março a partir das 13:00 horas no Plenário da Câmara 
Municipal. Participe! Juntos, construiremos uma nova realidade para 
as nossas crianças e jovens da cidade.

Sindicato Rural de 
Prata visa bem estar 

Funcionários e Associados
 Diante da im-
portância da Prestação 
de Serviços dedicada 
aos associados, vimos 
por bem adquirir e ins-
talar em todas as salas 
da Entidade - AR CON-
DICIONADO, propor-
cionando maior confor-
to para os funcionários 
e produtores rurais. 
 Segundo o 
Presidente Fabrício, 
”o nosso objetivo é ze-
lar pelo bem estar dos 
funcionários e Associa-
dos.”

ceptividade dizendo: “O sorriso de cada um 
de vocês me fortalece e me motiva a lutar 
e trabalhar mais e mais pelo Prata”. Feliz 
Páscoa!!
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
O GRAND CANYON ESTÁ VOLTANDO 
– Quem trafega pela MGC 497, rodovia 
que liga Prata a Uberlândia, pode cons-
tatar diariamente que o Grand Canyon 
está voltando, sem que as autoridades 
competentes tomem nenhuma provi-
dencia. Os prejuízos são enormes para 
os motoristas que estão tendo seus ve-
ículos danificados por diversas manei-
ras por causa do excesso de buracos. 
Poucos sabem, mas o Estado pode ser 
responsabilizado pelos prejuízos causa-
dos pela má conservação da rodovia. 
Basta fazer um Boletim de Ocorrência 
na Policia Militar Rodoviária e entrar na 
justiça. O que torna a situação mais gra-
ve é que a balança esta desativada e os 
camioneiros e carreteiros estão deitan-
do e rolando com o excesso de peso, 
o que ajuda a deteriorar ainda mais a 
pista. A rodovia que já foi BR 497, se 
transformou em MGT 497 e agora foi 
rebatizada de MGC 497. Coincidência 
ou não parece que finalmente recebeu 
o nome certo, ou seja: MGrandCanyon. 
(Gilberto de Camargos Cunha)
INEXPLICÁVEL - Do radialista Cirilo 
Reis, uma perguntinha de nada fácil res-
posta no Brasil da Corrupção Capimu-
nista: - "ALGUÉM PODE EXPLICAR? 
- A nova concessionária que vai admi-
nistrar a Ponte Rio-Niterói baixou o pre-
ço do pedágio de R$ 5,20 para R$ 3,70. 
A atual concessionária que continua até 
Maio, apresentou proposta de renova-
ção e o preço cairia para R$ 4,24. Gos-
taria de entender porque o preço atual 
é bem mais caro se o preço da própria 
concessionária atual seria mais baixo?". 
(Fonte: Site Alerta Total)
GESTAPIZAÇÃO - Está no colinho do 
presidente da Câmara dos Deputados, 
Eduardo Cunha, um golpe contra o 
Ministério Público e demais instrumen-
tos de combate à corrupção, capaz de 
prejudicar investigações importantes, 
como a Lava Jato. No projeto de lei, o 
PL n. 6493/2009, travestido como a Lei 
Orgânica da Polícia Federal, tem um 
artigo segundo prevendo a proibição 
da investigação do MP, que é o mesmo 
argumento da famigerada PEC 37 - re-
jeitada pela população nos movimentos 
de rua de junho de 2013: - Art 2: I - exer-
cer, COM EXCLUSIVIDADE, as funções 
de Policia Judiciária e de investigação 
criminal no âmbito da União, ressalva-
da a competência dos órgãos de polícia 
judiciária militar. O artigo restringe à Po-
lícia Federal a investigação de crimes, 
com plena exclusividade, excluindo, 
portanto, o Ministério Público Federal. 
Não querem largar o osso? (Fonte: Site 
Alerta Total)
VAI RESPONDER? - Quando o Supre-
mo Tribunal Federal vai se pronunciar 
sobre o pedido do Senador Álvaro Dias 
(PSDB-PR) para que sejam revelados 
todos os meandros dos empréstimos de 
financiamento de obras no exterior, em 
especial em Cuba, Venezuela e Ango-
la? “Não se pode admitir que o gover-
no faça empréstimos vultosos sem que 
aqueles que pagam impostos saibam de 
informações como o valor dos emprés-
timos, o prazo de carência para o seu 
resgate, taxas de juros. Não vejo outro 
assunto que revolte tanto a população 
como saber que o governo empresta 
dinheiro dos brasileiros para a constru-
ção de um porto em Cuba, para o metrô 
de Caracas, para a construção de uma 
hidrelétrica na Venezuela, entre outras 
tantas obras em países controlados por 
ditadores sanguinários”. O pedido de 
Álvaro Dias é uma ação direta contra a 
Presidenta Dilma Rousseff, o ministro 
Mauro Borges (Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio) e o presidente do 
BNDES, Luciano Coutinho. Álvaro Dias 
fez seu pedido ao STF com base na Lei 
nº 12.527, de 2011, (Lei de Acesso à In-
formação) que, conforme preceitua seu 
art. 1º, tem a finalidade de “garantir o 
acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do 
art. 37 e no § 2º do art. 216 da Consti-
tuição Federal”. (Fonte: Site Alerta Total)
DIA 22 DE MARÇO COMEMOROU DIA 
MUNDIAL DA ÁGUA - O Dia Mundial da 
Água foi criado pela ONU (Organização 
das Nações Unidas) no dia 22 de março 
de 1992. O dia 22 de março, de cada 
ano, é destinado a discussão sobre 
os diversos temas relacionados a este 
importante bem natural. Mas porque a 
ONU se preocupou com a água se sa-
bemos que dois terços do planeta Terra 
é formado por este precioso líquido? A 
razão é que pouca quantidade, cerca 

de 0008 %, do total da água do nosso 
planeta é potável (própria para o con-
sumo). E como sabemos, grande parte 
das fontes desta água (rios, lagos e re-
presas) esta sendo contaminada, poluí-
da e degradada pela ação predatória do 
homem. Esta situação é preocupante, 
pois poderá faltar, num futuro próximo, 
água para o consumo de grande parte 
da população mundial. Pensando nisso, 
foi instituído o Dia Mundial da Água, cujo 
objetivo principal é criar um momento de 
reflexão, análise, conscientização e ela-
boração de medidas práticas para resol-
ver tal problema.
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DI-
REITOS DA ÁGUA - Mas como deve-
mos comemorar esta importante data? 
Não só neste dia, mas também nos 
outros 364 dias do ano, precisamos 
tomar atitudes em nosso dia-a-dia que 
colaborem para a preservação e econo-
mia deste bem natural. Sugestões não 
faltam: não jogar lixo nos rios e lagos; 
economizar água nas atividades cotidia-
nas (banho, escovação de dentes, lava-
gem de louças etc.); reutilizar a água em 
diversas situações; respeitar as regiões 
de mananciais e divulgar ideias ecoló-
gicas para amigos, parentas e outras 
pessoas.  A água faz parte do patrimô-
nio do planeta. Cada continente, cada 
povo, cada nação, cada região, cada 
cidade, cada cidadão é plenamente res-
ponsável aos olhos de todos.  Art. 2º - A 
água é a seiva do nosso planeta. Ela é 
a condição essencial de vida de todo 
ser vegetal, animal ou humano. Sem ela 
não poderíamos conceber como são a 
atmosfera, o clima, a vegetação, a cul-
tura ou a agricultura. O direito à água 
é um dos direitos fundamentais do ser 
humano: o direito à vida, tal qual é es-
tipulado. Água é vida. Vamos usar com 
inteligência para que ela nunca falte. O 
futuro de nosso planeta depende da for-
ma com que usamos a água hoje.
OCORRÊNCIA POLICIAL – Explo-
são aconteceu no Banco do Brasil da 
cidade de Vazante, perto de Patos de 
Minas. Segundo informações foram uti-
lizados dois veículos, sendo um carro 
Fiesta preto e um Astra preto. Apurou-
-se ainda que os bandidos não levaram 
nada. Contatou ainda o roubo de um 
Astra preto na subárea da 148ª Cia e o 
Fiesta foi roubado na subárea da 170ª 
Cia. Apurou ainda que o veículo Astra 
de cor preta, placa, DPS 5589 foi fur-
tado em Uberlândia e o mesmo esteve 
circulando na cidade do Prata, suspei-
ta que os bandidos estejam tramando 
explodir caixas eletrônicos. A legislação 
brasileira favorece a esse tipo que rou-
bo, classificado como roubo, o bandido 
pago fiança e em poucas horas volta é 
liberado!...
EXPLOSÃO DE CAIXA ELETRÔNICO 
– A explosão aconteceu na cidade de 
Araporã, divisa com Itumbiara-GO, na 
agencia do Bradesco. Segundo apurado 
o veículo utilizado foi um veículo Honda 
Civc, cor cinza, ocupado por 5 bandidos 
e um Vectra escuro SMD. 
BOICOTE NA NOVELA DAS NOVE DA 
REDE GLOBO – Como na musica de 
Raul Seixas, o dia em que a terra parou. 
A partir do início da novela, as famílias 
brasileiras que amam a família, não 
devem assistir a Globo na hora desta 
novela que faz apologia assassinatos, 
traições, brigas, adultérios, lesbianismo, 
ganância, inveja, etc. A televisão sobre-
vive de audiência. Se não tiver audiên-
cia o trama maligno acaba. É uma cor-
rente visando a proteção da família que 
estão sendo contaminadas, sugestiona-
das, pela arte na sedução da lavagem 
celebrar na mudança do comportamen-
to da família que está sendo decimada 
principalmente pelas novelas da Globo, 
que seduz os próprios atores e atrizes. 
(Pastoral Familiar)
AS DROGAS O GRANDE MAL DO SÉ-
CULO – Como saber se um jovem está 
usando drogas? O jovem apresentará: 
1) Mudança brusca no comportamento; 
2) Irritabilidade sem motivo aparente e 
explosões nervosas; 3) Inquietação mo-
tora, o jovem se apresenta impaciente, 
inquieto, irritado, agressivo e violento; 
4) Depressões, estado de angústia sem 
motivo aparente; 5) Queda do aprovei-
tamento escolar ou desistência dos es-
tudos; 6) Insônia rebelde; 7) Isolamento, 
o jovem se recusa a sair de seu quarto, 
evitando contato com amigos e fami-
liares; 8) Mudança de hábitos, o jovem 
passa a dormir de dia e ficar acordado 
à noite. Existência de comprimidos, se-
ringas, cigarros estranhos, entre seus 
pertences; 9) Desaparecimento de ob-
jetos de valor, de dinheiro ou, ainda, 

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

incessantes pedidos de dinheiro sem 
justificativa, o jovem precisa, a cada dia 
mais, a fim de atender às exigências e 
exploração de traficantes, para aquisi-
ção de produtos que lhe determinaram 
a dependência de drogas; 10) Más 
companhias, os que iniciaram no vício 
passam a fazer parte da vida do jovem. 
Se seu filho, sobrinho ou qualquer ado-
lescente que você conheça, apresenta 
um ou vários desses comportamentos 
procure AJUDA! Inicialmente, procure 
os Conselheiros Tutelares para maiores 
providências, o caso será mantido em 
absoluto sigilo. Há também na cidade o 
Grupo Amor Exigente que poderá orien-
tar ao dependente e seus familiares em 
seus encontros. Em se tratando de ca-
sos extremos, que seja, de Internação 
para Reabilitação, é fundamental que o 
adolescente seja do sexo masculino e 
maior de 16 anos.  As famílias devem se 
atentar às mudanças de comportamen-
to de seus entes queridos, pois, em nos-
sa cidade a droga está causando níveis 
altíssimos de conflitos, constantes situ-
ações de risco, furtos, roubos, violência 
doméstica, abusos sexuais, negligência 
fraternal, enfim, violências de todas as 
formas e até homicídios. Às Autoridades 
Competentes precisamos URGENTE-
MENTE da implantação de uma Clínica 
de Reabilitação de Dependentes Quí-
micos neste município. Todos juntos, 
podemos fazer a diferença! A serviço da 
Sociedade Pratense (Conselho Tutelar).
MT: ABATES CAÍRAM 26,17% EM FE-
VEREIRO - Segundo o Indea, no mês 
de fevereiro, o abate de bovinos no 
Mato Grosso foi de 346.785 cabeças. 
Em comparação com o mês anterior, 
houve redução de 26,17%, o que re-
presenta 122.906 cabeças a menos. 
Alguns fatores contribuíram para essa 
baixa expressiva na quantidade de ani-
mais encaminhados à indústria. Dentre 
eles, a oferta de animais terminados 
que permanece restrita, sendo eviden-
ciada pela curta escala de abate de 5,3 
dias, valor 10,75% menor que no mes-
mo período do ano anterior. Com isso, 
a utilização da capacidade frigorífica 
neste início de ano está em apenas 
46,26% da capacidade máxima instala-
da. Somado a isso, houve ainda a gre-
ve dos caminhoneiros, que dificultou o 
abate em todo o Estado. Apesar de todo 
este contexto, o preço da carne bovina 
para o consumidor não sofreu aumento 

em proporção elevada, demonstrando 
a firmeza dos preços em todos os elos 
da cadeia, tendo em vista que o preço 
da arroba também permaneceu estável. 
(Fonte: Imea)
CTNFITO PARA DESBUROCRATI-
ZAR OS DEFENSIVOS - A ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, apresentou na 
quinta-feira à Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária do Senado projetos 
do ministério a serem desenvolvidos na 
gestão dela. Entre as prioridades está 
atender ao pedido dos produtores para 
diminuir a burocracia na aprovação de 
produtos químicos agrícolas. Conforme 
ela, o Governo estuda a criação de um 
organismo nos moldes da Comissão 
Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) destinado a analisar registros 
de agroquímicos. A nova instituição de-
verá ser denominada de CTNFito – Co-
missão Técnica Nacional de Produtos 
Fitossanitários. “Seria um mecanismo 
seguro para o consumidor porque não 
eliminaria os critérios técnicos, mas sim 
a burocracia”, explicou Kátia. “Se não 
usássemos o agroquímico, produziría-
mos menos e isso alteraria o preço do 
produto na prateleira do consumidor”, 
completou. (Fonte: Ministério da Agri-
cultura)
PAÍS VACINA MAIS DE 97% DO RE-
BANHO - O Brasil conseguiu imunizar 
mais de 97,8% do rebanho bovino e bu-
balino contra febre aftosa em todo país. 
É o que mostra o balanço da segunda 
fase da campanha de vacinação reali-
zada no segundo semestre de 2014. Os 
resultados foram alcançados em esfor-
ço conjunto do Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
Governos Estaduais e iniciativa privada 
para livrar o Brasil da doença. O Mato 
Grosso, com mais de 28,4 milhões de 
cabeças de gado, vacinou 99,61% dos 
animais contra a doença. O estado pos-
sui status de zona livre de febre aftosa 
com vacinação, reconhecido pela Or-
ganização Mundial de Saúde Animal 
(OIE). O último caso da febre no estado 
ocorreu há mais de 19 anos. O segun-
do estado com maior plantel de bovinos 
é Minas Gerais, com mais de 23,5 mi-
lhões de animais, alcançou cobertura 
de 97,22%. O estado de Goiás vacinou 
99,6% das 21,3 milhões de cabeças de 
gado. Já o Mato Grosso do Sul, com 21 
milhões de animais, imunizou 99,26%. 
(Fonte: Mapa)

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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Copa 3 Rios Minas /São Paulo 2015

 No domingo 22, ás 
16:00h a Pratense fez o seu 
1º jogo na Copa 3 Rios Minas/
São Paulo de 2015 enfrentan-
do a equipe do Campo Florido 
onde no final da partida o resul-
tado foi o seguinte: Pratense 5 x 
0 Campo Florido. com gols de : 
01 Bolão, 01 Magaiver, 01 Bega 
e 02 Queijinho. Agradecemos a 

Prefeitura Municipal de Prata (Dr. 
Anuar) a Câmara Municipal de 
Prata (presidente Marcel - Xexeu 
) e todos os vereadores , patro-
cinadores, diretoria, torcedores 
e a cada atleta que se dedicou o 
máximo dentro de campo. Obri-
gado de coração a todos". Direto-
ria 2014/2015 presidente Edmar 
(Lopinho da Copasa).

Proteção dos recursos hídricos 
pauta Comissão das Águas

 Durante solenidade para 
a instalação da Comissão Extra-
ordinária das Águas, realizada 
nesta segunda-feira (23/3/15), o 
presidente da Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG), 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), reafirmou o compro-
misso do Poder Legislativo com 
a preservação dos recursos hí-
dricos. A comissão vai discutir, 
entre outras questões, as causas 
da crise hídrica que atinge o Es-
tado e soluções para atenuar os 
seus efeitos. Na ocasião, tam-
bém foi lançado um seminário 
legislativo sobre o assunto, a ser 
realizado com a participação de 
entidades governamentais, não-
-governamentais e sociedade 
civil. “A ALMG, nas últimas déca-
das, preocupou-se intensamente 
com o tema, que vem ocupando 
uma das principais agendas da 
sociedade”, enfatizou. Nesse 
sentido, segundo o presidente, 
foram realizados seminários, ci-
clos de debates e fóruns técni-

cos, com destaque para o Semi-
nário Águas de Minas I, em 1993, 
que forneceu os subsídios para a 
elaboração da norma que regula-
menta a política estadual relativa 
a esses recursos (Lei 11.504, de 
1994, substituída depois pela Lei 
13.199, de 1999). O presidente 
Adalclever Lopes salientou ain-
da a aprovação de várias leis de 
iniciativa parlamentar, como a 
criação da Bolsa Verde e do Fun-
do Estadual de Recuperação e 
Proteção de Bacias Hidrográficas 
(Fhidro); a Política de Proteção 
à Biodiversidade (Código Flo-
restal); e a regulamentação dos 
rios de preservação permanen-
te. Para o presidente da ALMG, 
a gestão dos recursos hídricos 
para um futuro próximo exige o 
reconhecimento de prioridades. 
Ele citou estimativa da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) de 
que, dentro de 15 anos, o mundo 
vai necessitar de 35% a mais de 
alimentos, 40% a mais de água e 
50% a mais de energia.

Comissão extraordinária dá continuidade ao 
trabalho iniciado na ALMG na legislatura anterior.
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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

Mamógrafo Móvel em Prata
 A Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES/MG) traz 
para Prata um caminhão equipado com 
o mamógrafo móvel para realizar 50 
exames por dia em mulheres de 50 a 69 
anos entre os dias 30 de março a 10 de 
abril, atendendo de segunda a sexta-fei-
ra, exceto na quinta e sexta-feira santa 
(02 e 03 de abril). O Mamógrafo Móvel 
consiste num consultório de última ge-
ração, que está montado no interior do 
caminhão que ficará estacionado na 
praça em frente à Prefeitura. É impor-
tante lembrar que o exame estará dis-
ponível apenas para as mulheres que 
fazem parte do público-alvo do progra-
ma e elas devem levar as mamografias 
realizadas anteriormente (se houver), 
cartão SUS atualizado e documento de 
identidade.  As interessadas em agen-
dar o exame devem procurar a Unidade 
Móvel do Mamógrafo a partir de 30 de 
abril.

Cenário da doença
 O câncer da mama é o tipo de 
câncer que mais acomete as mulheres 
em todo o mundo, tanto em países em 
desenvolvimento, quanto em países de-
senvolvidos. A idade continua sendo o 
principal fator de risco para o câncer de 
mama. Apesar de ser considerado um 
câncer de relativamente de bom prog-
nóstico se diagnosticado e tratado opor-
tunamente, as taxas de mortalidade por 
câncer da mama continuam elevadas 
no Brasil, muito provavelmente porque 
a doença ainda é diagnosticada em 
estágios avançados. A sobrevida mé-
dia após cinco anos na população de 

países desenvolvidos tem apresentado 
um discreto aumento, cerca de 85%. 
Entretanto, nos países em desenvol-
vimento, a sobrevida fica em torno de 
60%. Todas as mulheres na faixa etária 
prioritária não precisam passar por uma 
consulta médica para realização da sua 
mamografia. Basta a mulher ir a qual-
quer posto de saúde ou unidade básica, 
apresentar um documento com foto, que 
comprove que a mesma está dentro da 
faixa etária estabelecida e retirar a sua 
Requisição de Mamografia. O agenda-
mento do exame poderá ser realizado 
na unidade onde a mulher retirou a sua 
requisição ou pela própria paciente, em 
quaisquer unidades de mamografia cre-
denciadas pelo SUS. As mulheres fora 
da faixa etária prioritária também pode-
rão fazer a mamografia, porém, essas 
pacientes necessitam de uma consulta 
com um médico especialista, para que 
o mesmo realize o Exame Clínico das 
Mamas (ECM). Após esta avaliação, se 
houver necessidade, o médico solicitará 
a mamografia. Para ampliar ainda mais 
o acesso das mulheres ao exame de 
mamografia, a SES adquiriu 10 (dez) 
Unidades Móveis equipadas com o apa-
relho que realiza os exames. As regiões 
com baixa cobertura de mamografia re-
cebem essas unidades, para que, reali-
zem as mamografias necessárias para 
acabar com a demanda reprimida que 
exista na localidade. - Mamógrafo Mó-
vel – Prata Data: 30 de março a 10 de 
abril de 2015 - Horário: 07h30 as 17h00 
- Local: Praça XV de Novembro (em 
frente à Prefeitura) Centro

Perto da Rodovia, com 04 quartos individuais, banheiros, cozinha com ge-
ladeira e fogão, lavanderia, dispensa garagem, varanda e portão eletrônico. 

Tratar (34) 9652-2134 CTBC ou (34) 9340-0000 TIM falar com Luiz.

ALUGO ESTA CASA PARA ALOJAMENTO 
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Projeto do PSDB tenta barrar 
repasses para Cuba

 O líder do PSDB no Senado, 
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), e o 
presidente da Comissão de Relações 
Exteriores da Casa, Aloysio Nunes 
Ferreira (PSDB-SP), apresentaram 
nesta segunda-feira uma proposta de 
decreto legislativo para derrubar o acor-
do usado pelo Ministério da Saúde e 
pela Organização Pan-americana de 
Saúde (Opas) para favorecer a dita-
dura cubana por meio de repasses do 
Mais Médicos. "Não se trata de termo 
de ajuste ou de cooperação técnica, 
mas de verdadeiro acordo bilateral re-
alizado entre o governo brasileiro e o 
de Cuba com o objetivo de transferir 
dinheiro à ditadura cubana", dizem os 
senadores na proposta. "O referido ter-
mo de ajuste, firmado entre as partes, 
constitui ato normativo que exorbita do 
poder regulamentar próprio do Poder 
Executivo. Além disso, usurpa compe-
tência legislativa do Congresso Nacio-
nal em matéria de tratados, acordos 
ou atos internacionais. Deve, pois, ter 
seus efeitos sustados pelo Congresso 
Nacional", afirmam eles. Em outubro de 
2013, VEJA revelou como a intermedia-
ção da Opas serviu para o governo bra-
sileiro ocultar o verdadeiro objetivo do 
Programa Mais Médicos - arrumar uma 
maneira de enviar dinheiro a Cuba. Os 
registros do Ministério da Saúde permi-
tiram descobrir que o chefe da repre-
sentação da Opas no Brasil, o cubano 
Joaquim Molina, apresentou a minuta 
do contrato no dia 17 de dezembro de 
2012, seis meses antes de o programa 
ser anunciado publicamente, em meio 

aos protestos de 2013. Na última se-
mana, uma gravação divulgada pelo 
Jornal da Band confirmou a trama en-
tre o Ministério da Saúde e a Opas e 
deixou claro como o Brasil lavou as 
mãos quanto ao confisco, pelo governo 
cubano, da maior parte do pagamento 
aos médicos. O assessor especial para 
assuntos internacionais do Ministério 
da Saúde, Alberto Kleiman, afirma na 
gravação que o valor dos salários e a 
forma de pagamento já haviam sido 
definidos pelo assessor internacional 
da Presidência, Marco Aurélio Garcia. 
"Sessenta (por cento) para o governo e 
40 (por cento) para o médico. O Marco 
Aurélio (Garcia) botou isso na reunião, 
só para socializar", afirma Kleiman. Ma-
ria Alice discorda: "A relação é do go-
verno deles, eles que decidem. Não é 
a gente que vai interferir nisso". Entre 
as irregularidades no acordo de coo-
peração do programa estão a divisão 
do salário entre médicos e a inclusão 
dos termos Mercosul e Unasul nos con-
tratos do Mais Médicos para induzir a 
população a acreditar que médicos de 
outros países, e não exclusivamente 
cubanos, poderiam participar do con-
vênio com a Opas. Na última semana, 
o líder do DEM no Senado, Ronaldo 
Caiado (GO), encaminhou uma repre-
sentação ao Ministério Público Federal 
contra o ministro da Saúde, Arthur Chio-
ro, e pede que seja investigada a res-
ponsabilidade de gestores envolvidos 
e o ressarcimento aos cofres públicos 
de recursos utilizados indevidamente. 
(Fonte: Site REVISTA VEJA)

Gravação confirmou a trama montada entre o Ministério da 
Saúde e a Opas para arrumar uma maneira de enviar dinheiro 

a Cuba por meio do Mais Médicos


