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 A Prefeitura Municipal de 
Prata e a Secretaria de Transpor-
te, juntamente com a colaboração 
das Prefeituras de Campina Verde, 
Monte Alegre, Monte Carmelo e 
Tupaciguara, fizeram um levanta-
mento para ter discernimento so-
bre a acessibilidade do transporte 
escolar para os estudantes.  Foi 
avaliado que a cidade do Prata, é 
a que mais desloca estudantes da 
região para a cidade de Uberlândia, 
sem nenhuma taxa cobrada. São 
08 ônibus e 02 vans. Recebemos 
as seguintes informações: Campina 
Verde desloca 01 ônibus para Uber-
lândia (aproximadamente 50 alu-
nos), e é desembolsado certo valor 
não informado para o transporte, e 
foi informado que há várias desis-
tências de alunos devido a essa 
taxa cobrada. Na cidade de Monte 
Alegre são 06 ônibus, (aproxima-
damente 280 alunos), e também 
não cobram taxas. Monte Carmelo 
são 06 ônibus, (aproximadamente 
280 alunos), e cobram a taxa de 
R$ 35,00 pela carteirinha adquiri-
da e Tupaciguara são 08 ônibus, 
(aproximadamente 500 alunos), e é 
cobrada uma taxa de R$ 6,00 tam-
bém por carteirinha.  O município 
de Prata é a cidade que apresen-

Transporte Universitário Esclarecimento

Esclarecimento
 A Prefeitura Municipal de 
Prata vem esclarecer informações 
mais uma vez de redes sociais. 
Foram utilizadas imagens de sites 
de procura (google) com o intuito 
de injuriar a imagem do prefeito. 
Essas irregularidades, feitas sem 
consideração e sem importân-
cia com a população pratense a 
qual devemos respeito. Não se 
faz saúde e nem melhorias com 
conversa fiada.  É lamentável 
que ainda tenhamos políticos que 
tentam reduzir os problemas da 
saúde e de melhorias numa dis-
cussão meramente eleitoreira. É 
a administração Ação e Trabalho 
Por Você trabalhando com trans-
parência. 

ta maior número de habitantes, e 
é a cidade da região que possui o 
maior número de ônibus e estudan-
tes para a cidade de Uberlândia, 
(aproximadamente 500 alunos), 
sem nenhum valor cobrado. Em 
2003 eram 03 veículos, em 2005 
eram 06 veículos, e atualmente são 
10 veículos a disposição dos nos-
sos universitários.  A Administração 
Ação e Trabalho Por Você, valoriza 
e quer aprimorar cada vez mais o 
transporte universitário, qualifican-
do o esforço de cada um desses 
universitários. 

 A Secretaria de Serviços 
Públicos juntamente com a Prefei-
tura Municipal de Prata vem escla-
recer a notícia que tem circulado 
nos últimos dias nas redes sociais 
sobre a empresa Quebec, que 
fornece serviços de saneamento 
básico e coleta seletiva na cidade 
de Prata. A Quebec Construções 
e Tecnologia ambiental S/A, está 
no mercado desde 1991, prestan-
do serviços de elaboração e exe-
cução de projetos de construção, 
saneamento básico, elaboração e 
execução de projetos de eletrici-
dade, consultoria técnica em ge-
ral, serviços na área de telecomu-
nicações em geral e elaboração e 
execução de projetos de tecnologia 
ambiental. Por ser uma empresa de 

sociedade anônima é representada 
pelo engenheiro Marcelo Passos 
Martins. Hoje a empresa está em 
constante especialização na exe-
cução de projetos de construção 
civil, serviços de limpeza urbana 
e na área ambiental, através de 
parcerias com o setor público e/ou 
privado. Em Prata a empresa, pres-
ta serviços ambientais e a mesma 
atua em outras cidades da região: 
Santa Vitória, Frutal, Itapagipe e em 
mais 4 estados, e 16 municípios. É 
a Administração Ação e Trabalho 
Por Você, transparecendo à popu-
lação informações concretas sobre 
prestadores de serviços à popula-
ção pratense. Mais informações: 
http://www.quebecambiental.com.
br/index.html 

Realidade pratense

Cultura
 Aconteceu na data de 
30/04/15 a "Feira Cultural" do proje-
to "EDUCAR PRATA 2015" NA ES-
COLA MUNICIPAL JUNTO A LOJA 
MAÇÔNICA UNIÃO E CARIDADE. 

Nossos agradecimentos a todos os 
participantes. Mais uma realização 
do setor de Divisão da Cultura da 
Prefeitura Municipal de Prata/MG. 
Prata, Ação e Trabalho Por Você!

Petrobras cai de 30º para 416º 
lugar em lista de maiores do mundo

 A Petrobras caiu quase 
400 posições na lista das 2.000 
maiores empresas do mundo 
publicada anualmente pela revis-
ta Forbes. A petroleira despen-
cou da 30ª para a 416ª posição 
em relação ao ano passado. No 
ranking de 2013, a companhia 
ficou em 20º lugar. Em 2012, a 
gigante brasileira de petróleo 
aparecia no 10º lugar. A revista 
destaca a Petrobras como uma 
das "maiores perdedoras de alto 
perfil" do ano, citando os "escân-
dalos contábeis e de corrupção". 
A estatal teve seus ativos avalia-

dos em US$ 298,7 bilhões, ante 
a um valor de US$ 319,2 bilhões 
em 2014. Já o valor de mercado 
da companhia despencou em 
1 ano de US$ 86,8 bilhões para 
US$ 44,4 bilhões. O Brasil tam-
bém diminuiu a sua participação 
na lista desse ano. O número de 
empresas brasileiras caiu de 25 
para 24. O Itaú Unibanco é em-
presa brasileira melhor colocada 
no ranking, aparecendo na 42ª 
posição. Na sequência, estão 
Banco Bradesco (61º lugar), Ban-
co do Brasil (133º lugar) e Vale 
(413º lugar).

Ranking da Forbes reúne as 2.000 maiores companhias do mundo. 
Itaú Unibanco é empresa brasileira melhor colocada, no 42ª posição.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BENGALADA - Eduardo Cunha deu 
um golpe de mestre em Dilma e na 
base aliada. A Câmara aprovou ontem 
a chamada PEC da Bengala, que adia 
de 70 para 75 anos a idade de apo-
sentadoria compulsória dos ministros 
dos tribunais superiores. A mesma 
PRC retira da Rainha Dilma Rousseff 
a prerrogativa de indicar cinco minis-
tros para o Supremo Tribunal Federal 
(STF) até o fim do seu governo. Como 
a proposta já foi aprovada pelo Sena-
do e em um primeiro turno na Câmara, 
será imediatamente promulgada. As-
sim, os ministros Marco Aurélio Mello, 
Celso de Mello, Teori Zavascki, Ricardo 
Lewandowski e Rosa Weber - que se 
aposentariam durante o mandato da 
Dilma - ganham o direito a continuar 
no empregão "vitalício", sem precisar 
sair aos 70 anos de idade. (Fonte: Site 
Alerta Total)
PELA BOLA SETE - O desgoverno 
também ficou pt da vida com a Justiça 
Federal por ter concedido uma liminar, 
em uma ação popular movida pelo ad-
vogado Paulo Henrique Fantoni, sus-
pendendo a aquisição de navios sonda 
da Sete Brasil Participações S.A. pela 
Petrobras. A Justiça acatou a tese de 
que a Sete Brasil realizaria com recur-
sos do BNDES apenas e tão somente 
operações financeiras, "já que nada 
produz e somente contrata estaleiros 
para produzir os bens que fornecerá à 
Petrobras”. O Ministério Público Fede-
ral e o Tribunal de Contas das União 
(TCU) já tinham ingressado com uma 
representação com pedido de medi-
da cautelar contra um empréstimo de 
US$ 3,7 bilhões da Caixa e do Banco 
do Brasil à empresa Sete Brasil - de-
nunciada na Operação Lava Jato por 
pagar propina a diretores da Petrobras 
e ao ex-tesoureiro do PT, João Vaccari 
Neto. (Fonte: Site Alerta Total)
BOTA NA CONTA - Eis uma listi-
nha com os valores dos contratos do 
BNDES, emprestando dinheiro para 
empreiteiras investirem em países 
estrangeiros, o desgoverno petra-
lha tenta manter como "secreto": 1 
- MOÇAMBIQUE BARRAGEM USD 
350.000.000,00 - 2 - MOÇAMBI-
QUE CORREDOR DE ONIBUS USD 
180.000.000,00 - 3 - NICARAGUA HI-
DROELETRICA USD 343.000.000,00 
- 4 - BOLIVIA ESTRADA DA COCA 
USD 199.000.000,00 - 5 - VENE-
ZUELA PONTE USD 300.000.000,00 
- 6 - VENEZUELA METRO USD 
732.000.000,00 - 7 - ARGENTINA SO-
TERRAMENTO USD 1.500.000.000,00 
- 8 - ARGENTINA AQUEDUTO USD 
180.000.000,00 - 9 - PANAMA AUTO 
PISTA USD 152.800.000,00 - 10 - PA-
NAMA METRO USD 1.000.000.000,00 
- 11 - PERU HIDROELETRICA USD 
320.000.000,00 - 12 – EQUADOR - HI-
DROELETRICA USD 243.000.000,00 
- 13 - EQUADOR HIDROELETRI-
CA USD 90.000.000,00 - 14 - CUBA 
PORTO MARIEL USD 68.200.000,00 
- 15 - MOÇAMBIQUE AEROPORTO 
USD 125.000.000,00 - 16 – PERU - 
ABASTECIMENTO DE AGUA - Não 
Informado - 17 - URUGUAI GAZEO-
DUTO - Não Informado - 18 - LUANDA 
LINHA EXPRESSA - Não Informado. 
Total investido pelo Brasil na infraes-
trutura de países estrangeiros: US$ 
5.783.000.000,00.  (Fonte: Site Alerta 
Total)
BOM DE CONTA - Paulo Roberto Cos-
ta calculou que o "rombo" da Lava Jato 
é 10% do rombo provocado pela defa-
sagem da gasolina: "O governo segu-
rou o preço do diesel, o preço da ga-
solina, e esses valores possivelmente 
deram rombo de R$ 60 milhões, R$ 80 
bilhões. Vamos imaginar que seja R$ 
60 bilhões. A Lava Jato com R$ 6 bi-
lhões dá 10% do rombo da Petrobras". 
Essa é a tese de vários investidores 
que processam a Petrobras nos EUA... 
(Fonte: Site Alerta Total)
PRESSÃO PELO IMPEACHMENT 

- Uma reunião para definir a data do 
pedido de impeachment de Dilma 
Rousseff aconteceu na manha desta 
quarta feira, as 11h 30min, em Brasília. 
Por isso, começou uma mobilização na 
internet para pressionar parlamentares 
a protocolarem logo o tão esperado 
pedido, marcando a votação para o 
dia 27 de maio. Cidadãos já se orga-
nizam para inundar a caixa de e-mail 
dos seguintes deputados e senadores 
para forçá-los a agir mais depressa: 
- dep.carlossampaio@camara.leg.
br, - dep.rubensbueno@camara.leg.
br, - dep.mendoncafilho@camara.leg.
br,  - dep.arthuroliveiramaia@camara.
leg.br, - dep.brunoaraujo@camara.leg.
br - cassio.cunha.lima@senador.leg.
br, - ronaldo.caiado@senador.leg.br, 
- josemedeiros@senador.leg.br, - ae-
cio.neves@senador.leg.br (Fonte: Site 
Alerta Total)
MAIO MÊS DE MARIA E DAS MÃES 
- Quando falamos em mãe, o primei-
ro pensamento, que vem de imediato 
é em Nossa Senhora, nossa mãe e 
mães de Nosso senhor Jesus Cristo. 
É isto mesmo, Maria, a mulher que foi 
virgem, como qualquer outra, mas, que 
foi a escolhida pelo Espírito Santo de 
Deus, para ser a Mãe do seu filho, a 
que se tornara a Nossa Mãe do céu, 
a qual, o próprio Cristo, diante da sua 
crucificação, em suas penúltimas pala-
vras, quando ele viu sua mãe e perto 
dela o discípulo que amava, disse à 
sua mãe: Mulher eis aí teu filho. De-
pois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. 
E dessa hora em diante o discípulo a 
levou para a sua casa. Em seguida, 
sabendo Jesus que tudo estava consu-
mado e sentindo-se sede, os soldados 
ofereceram vinagre no lugar da água e 
após, disse: Tudo está consumado, in-
clinou a cabeça e rendeu o espírito ta-
manha dor, foi a de sua mãe Maria, que 
ao tomá-lo em seus braços, desespe-
rada exclamou a palavra “Dor” quatro 
vezes: “Vistes Dor mais Dor do que a 
Dor da minha Dor!” Nossas mães me-
recem o nosso respeito e cuidado com 
carinho e amor. 
DIA 10 (DOMINGO) COMEMORA-SE 
O DIA DAS MÃES - A data surgiu em 
virtude do sofrimento de uma america-
na que, após perder a mãe, passou por 
um processo depressivo. As amigas 
mais próximas de Anna M. Jarvis, para 
livrá-la de tal sofrimento, fizeram uma 
homenagem para sua mãe, que havia 
trabalhado na guerra civil do país. A 
festa fez tanto sucesso que em 1914, 
o presidente Thomas Woodrow Wilson 
oficializou a data, e a comemoração se 
difundiu pelo mundo afora. As mães 
são homenageadas desde os tempos 
mais antigos. Os povos gregos faziam 
uma comemoração à mãe dos deuses, 
Reia. Na Idade Média os trabalhadores 
que moravam longe de suas famílias 
ganhavam um dia para visitar suas 
mães, que os ingleses chamavam de 
“mothering day”. Mãe é a mulher que 
gera e dá à luz um filho, mas também 
pode ser aquela que cria um ente 
querido como se fosse sua gerado-
ra, dando-lhe carinho e proteção. As 
mães merecem respeito e muito amor 
de seus filhos, pois fazem tudo para 
agradá-los, sofrem com seus sofrimen-
tos e querem que estes estejam sem-
pre bem. Com o passar dos anos, o dia 
das mães aqueceu o comércio de todo 
o mundo, pois os filhos sempre com-
pram presentes para agradá-las e para 
agradecer toda forma de carinho e de-
dicação que recebem ao longo da vida. 
No Brasil, assim como nos Estados 
Unidos, Japão, Turquia e Itália, a data 
é comemorada no segundo domingo 
de maio. Aqui, a data foi instituída pela 
associação cristã de moços, em maio 
de 1918, sendo oficializado pelo presi-
dente Getúlio Vargas, no ano de 1932.
TROCAR LEITE INTEGRAL POR 
DESNATADO NÃO AJUDA A PER-
DER PESO – Muitos entendem que 
tomar leite desnatado, ou light, ajuda 
perder peso, mas não perdem peso 
nem diminuem o IMC (índice de massa 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO ÁGIO DE TERRENO NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD 
– Na Rua Dr. Talma Campos Abreu, com água, luz, esgoto e asfalto: 
Tratar (34) 9136-0096 ou 9999-8767 
VENDO CASA – Na Rua Humaita, Bela Vista – 223, com 03 quartos, 
sala, cozinha, copa, garagem coberta, piscina pequena, quitada. Tratar 
pelo watsapp ou celular (17) 99266-4646 falar com Plauto
COMPRO BOTIJÃO DE GÁS VAZIO – Tratar 9136-0096 TIM ou 9999-
8767 CTBC. 
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

corpórea).   Essa é a conclusão de uma 
pesquisa publicada no periódico "The 
American Journal of Clinical Nutrition".  
Em vez de emagrecer, que ingeriram 
menos gordura compensaram a troca 
consumindo calorias adicionais de ou-
tros alimentos. O estudo australiano, 
da Commonwealth Scientific and In-
dustrial Research Organization, sepa-
rou 145 crianças, de quatro a 13 anos, 
em dois grupos. Elas foram acompa-
nhadas durante seis meses. Um dos 
grupos trocou os produtos lácteos in-
tegrais por versões com menos gordu-
ra. O outro não fez nenhuma dieta. No 
final, as quantidades ingeridas de ali-
mentos derivados do leite foram seme-
lhantes nos dois grupos, assim como o 
número total de calorias. O grupo que 
fez a troca saudável consumiu menos 
gordura e teve uma pequena redução 
no colesterol. Não houve, porém, ne-
nhuma diferença no tamanho da cintu-
ra, no peso.
PUNIÇÃO EXEMPLAR PARA OS 
BANDIDOS QUE ASSALTAM CO-
FRES PÚBLICOS - É preciso endure-
cer sempre e perder toda a ternura, na 
perseguição implacável e impiedosa 
de todos os bandidos que assaltam os 
cofres públicos; e exigir penas pesadís-
simas e torturantes para esta gentalha 
do mal. É assim que devemos ensinar 
nossos filhos e netos para que, alhea-
dos da hipocrisia, aprendam a viver e 
a construir um país que não tivemos a 
decência e a coragem de tornar reali-
dade; empestados que estamos pelos 
pruridos verde-amarelados da letargia 
e do jeitinho brasileiros. Esta é a praga 
mortal incontrolável e indomesticável 
do século XXI. Muito mais ameaçado-
ra/fulminante do que a AIDS, Dengue, 
Ebola, Câncer, Doenças cardiovascu-
lares, etc... Só perde para a CORRUP-

ÇÃO. (Renzo Sansoni)
NUMERO DE CASO DA DENGUE 
AUMENTOU EM TODO BRASIL - A 
dengue continua matando em todo 
Brasil, um inimigo da saúde. De acordo 
com a Secretaria de Saúde, o número 
de casos confirmados da doença em 
2015 aumentou mais de quatro vezes 
em relação a 2014, casos confirma-
dos até agora mais 151.75, em vários 
Estados, considerado epidemia, pois 
já foi registrado, dezenas de óbitos 
provenientes a Dengue. De acordo 
com o Departamento de Controle de 
Zoonoses da Secretaria da Saúde, o 
aumento no número de casos se deu 
por causa da circulação de dois tipos 
do vírus que estavam sem circular des-
de 1998. Este ano esta sendo o ano 
mais crítico de todos, onde quase 500 
mil pessoas foram infectada. A prolife-
ração acontece segundo a Secretaria, 
porque as pessoas não são infectadas 
pelo mesmo tipo de vírus duas vezes. 
“Como exemplo, cita crianças abaixo 
de 12 anos, que não haviam nascido 
na época do surto de 2008. Como não 
tiveram contato com os vírus 1 e 2, elas 
poderiam ser as mais infectadas por 
eles”, afirma. Além disso, as condições 
meteorológicas também contribuíram 
para o aumento de casos. Segundo a 
gerente, o regime de chuvas durante o 
ano e as temperaturas bastante eleva-
das acelera a proliferação do mosquito. 
Alerta ainda a Secretaria, a prevenção 
continua sendo a única maneira de 
enfrentar o mosquito, eliminando os 
criadouros naturais, como pneus, gar-
rafas pet, água acumulada. Os dados 
estatísticos confirmam que 60% dos 
casos as pessoas são picadas na sua 
própria casa. Não existe remédio para 
a Dengue a prevenção ainda é a única 
maneira de evitar.

 A direção da Agrishow 
2015 contabilizou uma queda de 
30% no volume de negócios na 
feira em relação ao ano passado, 
quando foi registrada comerciali-
zação de R$ 2,7 bilhões. Pela pri-
meira vez em 22 edições, o maior 
evento do agronegócio da América 
Latina registrou um revés em rela-
ção às vendas. Segundo o presi-
dente da Agrishow, Fábio Meirel-
les, a alta dos juros e a incerteza 
política foram as principais causas 
da retração nos negócios. Meirel-

les frisou que o País vive uma crise 
de confiança generalizada e senti-
da também pelo produtor rural. No 
entanto, lideranças do setor des-
tacaram que o próximo Plano Sa-
fra, marcado para ser anunciado 
no dia 19 de maio, possa voltar a 
fornecer as condições necessárias 
para a retomada de investimentos. 
A feira, realizada em Ribeirão Pre-
to/SP, na semana passada, contou 
com cerca de 800 expositores e 
um público estimado em 160 mil 
visitantes. (Fonte: Agrolink)

Agrishow estima retração 
de 30% nas vendas
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Costa diz que Dilma 
é responsável por Pasadena
 Em defesa apresentada 
ao Tribunal de Contas da União 
(TCU), o ex-diretor de Abasteci-
mento da Petrobras Paulo Rober-
to Costa, que depõe hoje à CPI 
que investiga esquema de corrup-
ção na estatal, responsabilizou a 

presidente Dilma Rousseff pela 
compra da refinaria de Pasadena, 
nos EUA, em 2006. O documento 
entregue pelos advogados do ex-
-executivo, que é um dos delatores 
da Operação Lava Jato, lembrou 
que coube à então chefe da Casa 

Delator do petrolão é o terceiro ex-dirigente da Petrobras a culpar a presidente da 
República pelo prejuízo de 792 milhões de dólares no negócio nos EUA

Dilma e Temer “perderam poder” 
com PEC da Bengala, diz Renan

 O presidente do Sena-
do, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
afirmou nesta quarta-feira (6) que 
a presidente Dilma Rousseff e o 
vice, Michel Temer, "perderam po-
der" com a aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
que eleva de 70 para 75 anos a 
idade para a aposentadoria com-
pulsória de ministros de tribunais 
superiores e do Tribunal de Contas 
da União (TCU), a chamada "PEC 
da Bengala". A PEC foi aprovada 
em segundo turno na Câmara dos 
Deputados na noite desta terça 
(5). Como o texto já havia sido 
aprovado pelo Senado em dois 
turnos, em 2007, será promul-
gado pelo Congresso Nacional. 
Renan anunciou que a cerimônia 
de promulgação da PEC será re-
alizada, às 11h, desta quinta-feira 
(7), em sessão do Congresso Na-
cional (conjunta da Câmara e do 
Senado). A mudança no tempo de 
permanência dos magistrados no 
serviço público representa uma 
derrota ao governo federal, já que 
a alteração na Constituição retira 
de Dilma o direito de indicar cinco 
novos magistrados para o STF até 
o final de seu segundo mandato. 
"Política é isso mesmo. Você ga-
nha poder, perde poder. Todo dia 
você tem uma novidade. É eviden-
te que a presidente da República 
e o vice-presidente perderam po-
der, porque só no Supremo Tribu-

nal Federal eles deixam de indicar 
cinco ministros. Mas isso é bom 
para o Brasil, é bom para o Judi-
ciário. Significa que, no momento 
da crise, da dificuldade, o poder 
político não escolheu o caminho 
da politização do Supremo Tribu-
nal Federal", avaliou Renan. "Eu 
cumprimento a Câmara pela deci-
são importante, muito importante. 
A matéria tinha tramitado no Se-
nado em 2007, e a sua aprovação 
em segundo turno, nós vamos pro-
mulgá-la amanhã, significa que em 
meio às dificuldades, o poder polí-
tico fez a opção pela não politiza-
ção do STF", complementou. Para 
o presidente do Senado, a PEC da 
Bengala colabora com o ajuste fis-
cal proposto pelo governo federal 
para ajustar as contas públicas. 
Em tom irônico, o peemedebis-
ta disse que nunca entendeu por 
que Dilma e Temer eram contra a 
aprovação dessa proposta. "Essa 
PEC reduz despesas porque, só 
no STF, nós temos um ministro 
para três aposentados. Então, isso 
vai, sem dúvida nenhuma, dimi-
nuir esse custo, vai colaborar com 
o ajuste [fiscal]." Até 2018, cinco 
ministros irão completar 70 anos: 
Celso de Mello (novembro de 
2015); Marco Aurélio Mello (julho 
de 2016); Ricardo Lewandowski 
(maio de 2018); Teori Zavascki 
(agosto de 2018); e Rosa Weber 
(outubro de 2018).

“Projeto Educar Prata 2015”
 A dívida do Brasil na ONU 
aumenta em 52% e o governo 
deve à entidade R$ 781 milhões, 
cerca de US$ 258 milhões. A dí-
vida é a segunda maior do mun-
do, superada apenas pela conta 
dos EUA. Hoje, o País foi citado 
em um comitê financeiro da ONU 
numa “lista negra” dos maiores 
devedores, distribuída a todos os 
governos e funcionários. A publi-
cação tem como meta constranger 
o País devedor. Ao final de 2014, 
o jornal Estado de São Paulo re-
velou com exclusividade que o 
Brasil devia US$ 76,8 milhões ao 
orçamento regular da secretaria 
da ONU, além de outros US$ 87,3 
milhões para as operações de paz 
dos capacetes azuis e US$ 6 mi-
lhões que são destinados para os 
tribunais internacionais criados pe-
las Nações Unidas. No total, US$ 
169 milhões. Naquele momento, 
o governo indicou que iria come-
çar a quitar suas dívidas e o novo 
chanceler, Mauro Vieira, proliferou 
reuniões com o Ministério do Pla-
nejamento, esperando acabar com 
a saia-justa. Mas quatro meses 
depois, em seu novo informe, a 
ONU revela que a dívida brasileira 
aumentou. No orçamento regular 
da ONU, o Brasil deve um total de 
US$ 156 milhões. Nesse capítulo, 
apenas os americanos superam 
o Brasil, com um dívida de US$ 
1 bilhão, mas uma contribuição 
20 vezes maior. Os dados foram 
apresentados nesta terça-feira 
pelo sub-secretário-geral da ONU, 
Yukio Takasu. A lista dos maiores 
devedores ainda inclui a Itália, em 
terceiro lugar com um buraco de 
US$ 121 milhões, México com US$ 
50 milhões e Venezuela com US$ 

30 milhões. No total, a dívida dos 
estados com a ONU chega a US$ 
1,5 bilhão e o Brasil representa 
10% do buraco no orçamento re-
gular, apesar de contribuir com me-
nos de 3% do dinheiro da entidade. 
No capítulo sobre as operações de 
paz da ONU, a entidade alerta que 
tem um déficit de US$ 1.9 bilhão. 
O maior devedor é uma vez mais 
os EUA, com US$ 1,1 bilhão. Em 
segundo lugar vem a Ucrânia, país 
em guerra. O Brasil aparece na 
terceira colocação, com um déficit 
de US$ 100 milhões. « Esse é um 
momento critico para as operações 
de paz”, alertou Takasu. No que se 
refere às contas dos tribunais inter-
nacionais, o Brasil soma mais US$ 
6 milhões em dívidas. Em um ano, 
a dívida geral dos governos com a 
ONU aumentou em US$ 175 mi-
lhões. O Brasil foi responsável por 
mais da metade desse aumento. « 
A ONU depende de seus estados-
-membros e que paguem em dia », 
cobrou o sub-secretário, fazendo 
um apelo a todos para que façam 
os depósitos. Em sua resposta, a 
delegação brasileira em Nova Ior-
que explicou que o Brasil “como 
fundador da ONU”, continua “com-
prometido” em pagar suas contas. 
“Acreditamos numa ONU com re-
cursos”, indicou a delegação. O 
governo também indicou à ONU 
que está “tomando medidas” para 
permitir que parte das dívidas seja 
paga com relação à operação co-
mandada pelo Brasil no Haiti, tribu-
nais e outras missões. No dia 17 de 
abril, depois de perder o direito de 
voto na Agência Internacional de 
Energia Atômica, o Brasil pagou 
parte de sua cota e retomou o voto. 
(Fonte: Site Estadão)

Civil do governo Lula e presidente 
do Conselho de Administração da 
estatal assinar, em 2006, a aquisi-
ção da planta de refino. "É claro e 
evidente que a decisão de compra 
dos 50% da PRSI [Refinaria de 
Pasadena, na sigla em inglês] foi 
tomada pelo Conselho de Admi-
nistração de 2006, da Petrobras, 
assinada pela então presidente 
do conselho, Dilma Vana Rousse-
ff", afirma a defesa. Costa é pelo 
menos o terceiro ex-dirigente da 
Petrobras a responsabilizar a pre-
sidente da República pela compra 
danosa da refinaria, que se revelou 
um péssimo negócio, conforme ad-
mitido pela ex-presidente da estatal 
Graça Foster. O ex-diretor da Área 
Internacional Nestor Cerveró e o 
ex-presidente da Petrobras Sérgio 
Gabrielli também haviam suscita-
do ao TCU que todo o Conselho 
de Administração da petrolífera 
- Dilma, inclusive - era responsá-
vel pelas perdas. O TCU apontou 
prejuízo de 792 milhões de dólares 
no negócio, feito em duas etapas, 
entre 2006 e 2012. A corte blo-
queou bens de dez dirigentes e ex-
-dirigentes da empresa, entre eles 
Costa. O ex-diretor é responsabili-
zado por parte das perdas, no va-
lor de 580 milhões de dólares, por 
ter aprovado em valor superior ao 
que seria justo e desconsiderando 
riscos. Nos depoimentos presta-
dos ao Ministério Público Federal, 
em acordo de delação premiada, 
ele admitiu ter recebido propina 
para "não atrapalhar o negócio". 

A indisponibilidade patrimonial de-
terminada pelo TCU não alcança 
integrantes do Conselho de Admi-
nistração, responsável por aprovar, 
em última instância, os investimen-
tos da estatal. Mas o tribunal res-
salvou que, a depender das provas 
apuradas no decorrer do processo, 
eles ainda podem ser implicados. 
Falha - Dilma chefiou o colegiado 
de 2003 a 2010. Em março do ano 
passado, a presidente disse que, 
ao aprovar a compra de Pasadena, 
se embasou em parecer "técnico e 
juridicamente falho" sobre o negó-
cio, apresentado pelo então diretor 
Internacional da companhia, Nes-
tor Cerveró, atualmente preso por 
suposto envolvimento no esquema 
de corrupção da Petrobras. O do-
cumento omitia cláusulas do con-
trato consideradas prejudiciais à 
estatal. A linha de culpar o Conse-
lho de Administração por Pasade-
na é a mesma adotada por outros 
executivos com bens bloqueados, 
como Cerveró, o ex-presidente da 
Petrobras José Sergio Gabrielli e o 
ex-diretor de Serviços Renato Du-
que, também preso na Lava Jato. 
"O conselho era o único competen-
te para aprovar a compra, com ou 
sem as cláusulas", afirma Costa na 
defesa entregue ao TCU. (Fonte: 
Site Revista Veja)
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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

PT mascara realidade na TV – e o Brasil protesta
Dia das Mães. Dilma também não 
gravou mensagem para o progra-
ma exibido nesta noite pelo PT. 
Mais uma vez, os protestos foram 
organizados pelas redes sociais. 
Os movimentos que levaram bra-
sileiros às ruas em 15 de março e 
12 de abril, Vem Pra Rua, Brasil 
Livre e Revoltados On-line, con-
clamaram o panelaço em suas 
páginas no Facebook e pelo what-
sapp. Os tucanos Aloysio Nunes 
e Marcus Pestana também cha-
maram os brasileiros a protestar. 
Na TV, o PT afirmou que colocou 
"mais gente importante na cadeia 
por corrupção do que nos outros 
governos" - ignorando que tenha 
fornecido boa parte desses crimi-
nosos. E, embora a sigla tenha 
tratado mensaleiros condenados 
como "heróis do povo brasileiro", 
Falcão afirmou que o partido vai 

expulsar da legenda qualquer pe-
tista que tenha cometido malfeitos 
e for condenado pela Justiça. Re-
petindo o discurso de campanha, 
o partido culpou a crise mundial 
pelo grave quadro econômico que 
o Brasil hoje atravessa - e disse 
que luta contra o arrocho salarial, 
a inflação altíssima e o desempre-
go que afirma terem caracterizado 
governos anteriores. Em março, a 
taxa de desemprego no país ficou 
em 6,2%, a maior desde maio de 
2011. Em um ano, o número de de-
sempregados cresceu 23,1%. Já o 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) subiu 1,32% 
em março, atingindo o maior nível 
desde fevereiro de 2003. No acu-
mulado de doze meses, a inflação 
está em 8,13%, bem distante do 
teto da meta do Banco Central, de 
6,5%. (Fonte: Site Revista Veja)

Após restrição, HC-UFU ressalta que 
Pronto Socorro não deve ser 1ª opção

 Após o anúncio da restri-
ção nos atendimentos do Pronto-
-Socorro, o diretor geral do Hos-
pital de Clínicas da Universidade 
Federal de Uberlândia (HC-UFU), 
Miguel Tannus Jorge, ressaltou, 
mais uma vez, que os pacientes 
que precisarem de pronto atendi-
mento não devem ir espontane-
amente para a unidade. A orien-
tação é procurar outros locais da 
área de saúde. A recomendação foi 
passada pela diretoria do hospital 
em uma coletiva de imprensa con-
vocada na tarde desta terça-feira 
(5). A restrição de atendimentos foi 
informada pela assessoria de co-
municação do hospital na noite de 
segunda-feira (4). Em nota, o HC-
-UFU disse que somente pacientes 
que estiverem regulados pelo SUS 
Fácil serão atendidos. A decisão foi 
tomada devido a superlotação e 
também à falta de materiais e me-
dicamentos essenciais para o aten-
dimento. Por esse motivo, o Pronto 
Socorro se diz impossibilitado de 
receber novos pacientes até que a 
situação seja normalizada. Na co-
letiva, Miguel Tannus afirmou que o 
Pronto Socorro tem registrado falta 
até de seringas e agulhas. “Chega 
uma coisa e falta outra. Hoje não 
temos segurança para receber es-
ses pacientes, pois não sabemos 
se teremos os materiais para aten-
dê-los. Por isso não, o Pronto So-
corro não deve ser a primeira op-
ção de atendimento”, explicou. Nos 
casos de pacientes encaminhados 
por unidades de saúde do Municí-
pio (referenciados), o diretor disse 
que faz tudo ao seu alcance, mas 
que nem sempre será possível ga-
rantir o material necessário para 
atendimento. Miguel Tannus apon-

tou a falta de recurso como a res-
ponsável pela situação crítica ins-
talada no local. “Sem recurso não 
conseguimos mais manter a uni-
dade totalmente aberta. Eu posso 
dizer que temos hoje um déficit de 
mais ou menos R$ 2 milhões por 
mês. Também temos uma dívida 
de quase R$ 50 milhões ligada à 
Faepu e na nossa união gestora o 
débito soma R$ 10 milhões. Res-
tringimos os atendimentos justa-
mente para não fechar as portas”, 
completou. O diretor disse que não 
há previsão para que o problema 
seja resolvido. "Não acredito que 
essa situação se resolva totalmen-
te a curto prazo, mas um montante 
de R$ 5 milhões já nos colocaria 
num equilíbrio para resolvermos 
muitas coisas, até a questão das 
cirurgias eletivas que estão sus-
pensas. Apesar disso, há o risco 
de meses depois voltarmos a si-
tuação em que estamos agora", 
disse.  A solução pensada para 
controlar a situação a médio pra-
zo, segundo o diretor, é a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh). "Como solução a Ebserh 
tem que vir resolvendo problemas. 
Tem outras possibilidades que es-
tamos discutindo, mas dentro da 
questão do Ebserh a gente tem 
que resolver o passivo trabalhista 
e a dívida que já existe. Quando 
assinarmos o contrato, passamos 
então a ser uma filial da empresa 
pública de direito privado. Tudo 
está sendo negociado", explicou. 
Enquanto não se resolve a ques-
tão da Ebserh, o diretor diz que 
tenta obter recursos em todas as 
esferas, mas que o HC-UFU não 
é o único federal em má situação. 
(Fonte: Portal G1)

Pacientes não devem ir espontaneamente para a unidade, diz diretoria.  
Falta de condições financeiras está impedindo atendimentos.

 Enquanto o PT ignorava 
na noite desta terça-feira a avalan-
che de escândalos que envolve o 
partido - e recorria a argumentos 
de palanque para afirmar que a si-
gla não é conivente com a corrup-
ção, o Brasil voltou a bater panelas 
contra a legenda e o governo da 
presidente Dilma Rousseff. Foram 
registrados buzinaços e panelaços 
em São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Paraná , Santa Cata-
rina, Goiás, Espírito Santo, Rio 
Grande do Sul, Bahia, Alagoas, 
Sergipe, Pernambuco, Ceará, Pa-
raíba e Pará, além do Distrito Fe-
deral. Dilma optou por não gravar 
mensagem para o programa, mas 
as aparições do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e do presiden-
te do partido, Rui Falcão, foram su-
ficientes para inflar o protesto. Na 
capital paulista, houve protestos 
nos bairros de Perdizes, Brooklin, 
Santana, Butantã, Vila Madale-
na, Rio Pequeno, Tatuapé, Vila 
Prudente, Jardins, Higienópolis e 
Morumbi. Também foram registra-

dos panelaços em Taboão da Ser-
ra. No Rio houve manifestações 
em bairros da zonas Sul, Norte e 
Oeste, como Copacabana, Laran-
jeiras, Flamengo, Leblon, Bota-
fogo, São Conrado. Ouviram-se 
panelas também em Niterói. Fo-
ram registrados protestos em Belo 
Horizonte, Recife, Fortaleza, Flo-
rianópolis, Curitiba, Porto Alegre, 
Vitória, Brasília, Goiânia, Aracaju, 
João Pessoa, Maceió, Salvador e 
Belém. Não é a primeira vez que 
o país reage com panelaços ao 
discurso petista: em 8 de março, 
houve protestos em diversas ca-
pitais durante o pronunciamento 
da presidente Dilma por ocasião 
do Dia da Mulher. Pouco depois, 
mais manifestações marcaram a 
exibição de coletiva dos ministros 
José Eduardo Cardozo (Justiça) e 
Miguel Rossetto (Secretaria-Geral 
da Presidência) sobre os protestos 
de 15 de março. Desde então, a 
presidente tem evitado expor sua 
imagem: não fez pronunciamento 
no Dia do Trabalho e não fará no 

Foram registrados panelaços e buzinaços em pelo menos quinze Estados e DF
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Energia elétrica
 O custo da energia elétrica 
acumula inflação de 60,42% no pe-
ríodo de 12 meses, segundo dados 
de março do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Ao mesmo tempo, a inflação oficial, 
medida pelo IPCA, ficou em 8,13%. 
Em março deste ano, a energia elé-
trica ficou, em média, 22,08% mais 
cara no país, respondendo por mais 
da metade da inflação oficial no mês, 
que ficou em 1,32%. "Esse aumen-
to leva em conta reajustes extraor-
dinários concedidos pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
às concessionárias. Também inclui 
a bandeira tarifária que, neste mês, 
ficou vermelha", disse a coordena-
dora de Índice de Preços do IBGE, 
Eulina Nunes dos Santos. A bandei-
ra tarifária é um custo extra que o 
consumidor precisa pagar quando 
as usinas termelétricas são aciona-
das para produzir energia. A energia 
produzida por essas usinas é mais 
cara do que a produzida pelas usi-
nas hidrelétricas. E como as térmi-
cas estão sendo usadas, a bandeira 
tarifária está vermelha: a mais cara. 
Entre as cidades e regiões metro-
politanas analisadas pelo IBGE, as 
maiores altas na energia elétrica fo-
ram registradas em Campo Grande 
(34,77%) e Curitiba (32,73%). Em 
Recife, houve o menor reajuste: 
0,65%. No Rio, a alta foi 23,34% e 

em São Paulo, 25,63%. Segundo 
Eulina, a alta da energia elétrica 
tem não só impacto direto no bolso 
do consumidor, que paga sua conta 
de luz, como também tem efeito in-
direto no preço de outros produtos, 
já que aumenta o custo dos produ-
tores e fornecedores de serviços 
aos consumidores. "A refeição fora 
de casa tem influência da energia, 
por exemplo", disse a pesquisa-
dora. A inflação de março também 
teve impacto dos alimentos, que 
aumentaram 1,17% no mês. Entre 
os produtos com maior aumento de 
preços estão cebola (15,1%), ovo 
de galinha (12,75%) e alho (7,66%). 
Outros produtos com alta foram re-
feição fora de casa (1,03%), leite 
longa vida (2,74%) e pão francês 
(0,93%). A taxa do IPCA acumulada 
em 12 meses, de 8,13% é a maior 
desde dezembro de 2003 (9,03%). 
"Em 2003, a inflação foi mais in-
fluenciada pela desvalorização do 
real. Neste ano, o país também 
está vivendo uma pressão do dólar. 
Mas, também, temos realinhamen-
to de preços administrados, como a 
energia elétrica, e de impostos so-
bre itens mais caros, como os au-
tomóveis", disse Eulina. Em Minas 
Gerais, por exemplo, a Cemig teve 
um lucro fantástico, mas mesmo 
assim não teve dó do consumidor, 
segundo o deputado Wellington 
Prado. (Agência Brasil - São Paulo/
SP)

Adesão ao CAR é estendida até maio de 2016
 O Governo estendeu até 
o início de maio de 2016 o prazo 
para inclusão dos imóveis no Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR). A 
prorrogação foi motivada por 48 
pedidos de órgãos como secre-
tarias estaduais e municipais. Até 
agora, 52,8% da área total de 373 
milhões de hectares passíveis de 
regularização ambiental está inscri-
ta no sistema. Mais de 1,4 milhão 
de imóveis rurais de todo o País se 
encontram dentro da lei. O núme-
ro corresponde a 196,7 milhões de 
hectares de área cadastrada. "Hou-
ve uma expressiva adesão ao CAR 
e muitos agricultores participaram 

em caráter voluntário ao programa 
de regularização", avalia a ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra. Todas as propriedades rurais 
do país precisam ser cadastradas 
no Sistema Eletrônico do CAR (Si-
CAR), com imagens georreferen-
ciadas de todo o território nacio-
nal. As inscrições são condições 
necessárias para que os imóveis 
façam parte do Programa de Re-
gularização Ambiental (PRA). Isso 
dará início ao processo de recupe-
ração ambiental de áreas degrada-
das dentro dos terrenos, conforme 
prevê a Lei Florestal. (Fonte: Minis-
tério do Meio Ambiente)

MG: altas no mercado de reposição são 
entraves para as negociações

 O mercado de reposição 
está valorizado em Minas Gerais. 
Os preços estão firmes e as re-
centes altas têm sido um entrave 
nas negociações, que estão mais 
paradas devido aos altos preços 
pedidos pelos animais. As pasta-
gens, de maneira geral, continu-
am em boas condições, o que mo-
tiva os pecuaristas a procurarem 
animais para repor. A busca por 
categorias eradas é crescente, o 
que fez com que o garrote (9,5@) 
e o boi magro (12@) tivessem as 
maiores valorizações dentre as 
categorias no último mês. O gar-
rote tem sido negociado no esta-
do por R$ 1.450,00 e o boi magro 

por R$ 1.700,00, em média, altas 
de 6,6% e 4,9% no período, res-
pectivamente. Em um ano, o boi 
magro subiu 37,8%, enquanto a 
arroba do boi gordo teve alta de 
25,6%, na média do estado. Este 
quadro fez com que diminuísse o 
poder de compra do confinador e 
a relação de troca entre o boi gor-
do (16,5@) e o boi magro (12@) 
ficou prejudicada. (Fonte: Scot 
Consultoria)


