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 Foi inaugurada na terça-
-feira dia (12) às 19:00 horas o Gi-
násio Poliesportivo Alex Melo Silva 
(Alex negão) Quadra de esporte 
Valter Rodrigues (Valtinho) (cam-
peão dragão futebol clube 1986). 
Estiveram presentes o Prefeito 
Dr. Anuar e sua esposa Letícia 
Gardim Monteiro Amui, Gustavo 
Franco Cunha representando o 
vice-prefeito José Carlos Chaves 
Cunha in memoriam, os vereado-
res Romecarlos Costa Nunes que 
conduziu como mestre de cerimô-
nias, Rubico da Oficina, Wilson 
Nunes Resende e João Batista 
Alves Silva (Rato), a Diretora da 
Escola M. Vila Vicentina Deuslene 
Aparecida, o Presidente da Asso-
ciação do Bairro Bela Vista Jardim 
Ana Carolina Diemerson Apareci-
do Gonçalves, o tesoureiro Divino 
Antônio Gonçalves, secretários, 
colaboradores e familiares dos ho-

Inauguração Ginásio Poliesportivo
menageados, pais, irmãos, filhos, 
sobrinhos e amigos. A Prefeitura 
Municipal de Prata em parceria 
com o Departamento de Obras 
inauguraram a Quadra do Bairro 
Bela Vista, uma estrutura moderna 
com equipamentos novos para a 
prática de esporte e saúde. A Ban-
da Municipal deu início à inaugura-
ção e as turmas de futebol sub 13 
do Bairro Bela Vista, com seus trei-
nadores Douglas e Adevilton (di-
retor de esporte) finalizaram com 
jogos. É mais uma obra entregue 
da administração Ação e Trabalho 
Por Você. 

 Presença constante no 
Gabinete do Prefeito, os vereado-
res Romecarlos, Ruberlei (Rubico 
da Oficina), João Batista (Rato), 
Wilson e Cléber Turmeiro estive-
ram nessa ocasião para agradecer 
o apoio do Prefeito nas suas indi-
cações (obras e serviços). Também 
conversaram sobre outras priorida-
des para a cidade, comprometendo 
em contribuir através de solicita-
ções de Emendas Parlamentares 
aos seus Deputados Federais Te-
nente Lúcio, José Silva e Caio Nar-
cio. É com esse espírito progres-
sista que Prefeito e Vereadores 
buscam em conjunto o crescimento 
e desenvolvimento do município do 
Prata.
 Vereador Romecarlos 
Costa Nunes - Professor reno-
mado, não mediu esforços para 
colaborar com os candidatos ins-
critos para o concurso público, na 
ocasião ministrou aulas gratuita-
mente aos interessados. - Sempre 
defensor dos “Educadores” traba-
lhou junto com o Dr. Anuar para 
garantir os reajustes e melhorias 
salariais da classe. Recentemente 
foi indicado pela Associação das 
Câmaras Municipais para participar 
ativamente da elaboração do Plano 
Nacional de Educação promovido 
pelo MEC. - Presidente da Câmara 
em 2013devolveu aos cofres públi-
cos R$802.063,26.
 Vereador Ruberlei (Ru-
bico da Oficina) - Líder do Prefeito 
se faz presente junto à população 
ouvindo suas necessidades e fa-
zendo indicações. Defensor do 
trabalho em harmonia em Legisla-

tivo e Executivo conquistou junto 
do Prefeito e o Deputado Tenente 
Lúcio uma máquina de prensa e 
um triturador de cacos que já es-
tão sendo usadas na Cooperativa 
de agentes ambientais de Prata, 
inclusive gerando mais empregos à 
população. Trabalhou junto da Pre-
feitura na conquista da reforma e 
ampliação da Escola Municipal Dr. 
Severiano Vilela Junqueira.
 Vereador João Batista 
(Rato) - Solicitou junto do Prefei-
to a reforma e ampliação da UBS 
Colina, proporcionando aos bairros 
mais próximos. Um grande incen-
tivador do esporte procura sempre 
fazer indicações visando à saúde 
preventiva. Sempre atento às ne-
cessidades do povo fez indicações 
em diferentes setores, hora saúde, 
educação, serviços urbanos etc..
 Vereador Wilson Nunes 
Rezende - Junto do Prefeito não 
mediu esforços para conquistar a 
Interligação entre a Raul Soares 
e Jardim Brasil. Sempre presen-
te nos Distritos já se fez inúme-
ras indicações para melhorias em 
geral. Outro grande incentivador 
do esporte está sempre presente 
apoiando todos os atletas.
 Vereador Cléber Turmei-
ro -  Muito atuante junto aos traba-
lhadores rurais, indicou e junto do 
Prefeito criaram as casas de abrigo 
aos trabalhadores rurais (B. Vista/ 
Morada do Sol/ Jardim Brasil e Pra-
ça Antônio Terra). Preocupado com 
o desenvolvimento do agronegó-
cio, marca presença junto ao pre-
feito para melhorias nas estradas 
rurais, pontes e mata-burros. 

 A Operação Tapa-Buraco 
consiste em recompor a camada de 
asfalto onde os buracos aparecem. 
A administração Ação e Trabalho 
por Você, aproveita a pouca ocor-
rência de chuva nesta semana e in-
tensifica a Operação Tapa-buraco. 
A Secretaria Municipal de Obras 
concluiu os Bairros Jardim Brasil, 
Vila de Fátima, Primavera e está fi-
nalizando o Bairro Cruzeiro do Sul. 
Nesta terça (19) iniciaram a repara-
ção nos Bairros Jacarandá, Oliveira 
l e ll e Bela Vista. Esta recuperação 
da malha viária desgastada é devi-
do ao intenso tráfego de veículos e 
a ação do tempo e do clima.

Dr. Anuar discute prioridades e 
projetos com vereadores

Operação tapa-buraco

 A Prefeitura Municipal de 
Prata juntamente com a Secreta-
ria de Saúde informa que o nosso 
município está desabastecido de 
soro peçonhentos. Na data de 23 
de maio foram recolhidos todos os 
soros para centralizar em polos. A 
orientação que nos foram passadas 

A Secretaria de Saúde Informa
são que atendimentos de acidentes 
leves serão realizados no município 
buscando o soro em Uberlândia, 
se o caso for grave o paciente será 
encaminhado para a UAI Pampu-
lha, em TODOS os casos deve-se 
encaminhar a ficha de notificação e 
prescrição médica. 

A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DE PRATA TEM A HONRA DE 
CONVIDAR V. Sª PARA A AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA DE CONSUL-
TA E APROVAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DECENAL DE EDU-
CAÇÃO 2015-2025. SERÁ REA-
LIZADA NO DIA 27/05/2015 NA 
UAITEC, ÀS 08:00 HORAS.

CONVITE Dr. Anuar em reunião na Algar Te-
lecom. Após vários ofícios, Atra-
vés de um projeto de expansão 
da CBTC com rede NOKIA tere-
mos melhorias de voz e dados de 
imediato e nesta primeira etapa 
apenas 14 municípios dos 110 te-
rão essas melhorias. Prata será a 
terceira cidade a desfrutar destes 
serviços. Portanto os pratenses 
em trinta dias serão beneficiados. 

NOTÍCIA PRIMEIRA MÃO
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
AUSÊNCIA SENTIDA - Muita gente sentiu 
falta da presença do senador Alvaro Dias 
no programa nacional de rádio e televisão 
do PSDB, exibido terça à noite. O tucano, 
paranaense e maçom tem levado muita pan-
cada nas redes sociais, depois que posou 
como principal padrinho da indicação de 
Luiz Edson Fachin para o STF. Dias também 
sofre com o desgaste imenso do segundo 
mandato do tucano Beto Richa - queimado 
com a violenta reação à greve dos professo-
res paranaenses e praticamente incinerado 
politicamente com o escândalo milionário de 
corrupção na fiscalização da Receita Esta-
dual do Paraná, envolvendo pessoas intima-
mente ligadas a ele.
PT DA VIDA - O senador Magno Malta (PR-
-ES) ficou muito pt da vida com a indicação 
de Fachin e pegou pesado ontem no Se-
nado, reclamando que muita gente votou 
nele com medo de sofrer alguma retaliação, 
quando o jurista se tornasse, de fato, "deus" 
no Supremo. O senador Malta lembrou que, 
na longa sabatina de quase 13 horas, sema-
na passada, na Comissão de Constituição 
e Justiça, Fachin apenas enrolou nas res-
postas sobre suas posições em relação ao 
aborto, homofobia, marcha da maconha e 
poligamia: “Fachin só respondeu com rolan-
do lero jurídico. Só os tolos não mudam. Eu 
mudei. Gostaria de saber se as convicções 
de Fachin permanecem, mas não tive res-
posta dele para isso.”
ELETROCHOQUE - Previsão certeira do 
mago da fotografia Carlos Ebert, no Face-
book, sobre a mensagem publicitária da Ele-
trobras - "Em 2030 queremos estar entre as 
3 maiores companhias de energia do mun-
do": "De um anúncio ufanista da Eletrobras, 
que logo, logo vai estar no centro de mais 
um escândalo propiciado pelo lulo-petismo. 
É rir para não chorar".
INTENÇÕES? - Bacana é a malandragem 
diplomático-econômica empregada pelo 
esperto premiê Li Keqiang para justificar o 
acordão de intenções: "A China e o Brasil 
são respectivamente o maior país em de-
senvolvimento no hemisfério leste e oeste. 
São a principal economia do mundo nesse 
cenário político e econômico atual, que pas-
sa por diversas mudanças. Nesse contexto 
de fraca recuperação, a cooperação entre 
Brasil e China vai promover o desenvolvi-
mento dos países em desenvolvimento e 
economias emergentes e vai também ajudar 
a recuperar a economia mundial".
CHINA AGRADECE - É preciso ser muito 
idiota para comemorar os acordos bilioná-
rios de "intenções" assinados ontem pela 
Presidenta Dilma Roussef com o Primeiro-
-ministro chinês Li Keqiang, no Palácio do 
Planalto. No total, os governos de Brasil e 
China assinaram 35 acordos - a maioria de 
intenções - da ordem de US$ 53 bilhões. 
Brasil e China vão criar um fundo para negó-
cios entre os dois países, por meio da Caixa 
Econômica Federal e o Banco Industrial e 
de Comércio da China (ICBC), com recur-
sos de US$ 50 bilhões. Tem um outro fundo 
bilateral, no qual a China colocará US$ 30 
bilhões, mas o Brasil ainda não definiu sua 
contrapartida. Endividabras - A Petrobras 
pegou mais US$ 5 bilhões emprestados 
com o o Banco de Desenvolvimento da Chi-
na (CDB), o mesmo que em abril já havia 
emprestado US$ 3,5 bilhões. A petrolífera 
também pegou mais US$ 2 bilhões com o 
China EximBank para financiar projetos da 
estatal de economia mista. E pode vir mais 
grana ainda porque se firmou um outro acor-
do para a criação de relacionamento de lon-
go prazo entre Petrobras e Banco Industrial 
e Comercial da China (ICBC).
NADA DE GRAÇA - Além de endividar ain-
da mais a companhia, todo mundo sabe 
que a "ajuda" chinesa não vem de graça. A 
contrapartida exigida deve ser a compra de 
equipamentos chineses e fornecimento de 
petróleo de forma abundante e, sobretudo, 
mais barata... Se a Petrobras, por algum 
problema, tiver dificuldades para pagar o 
que pegou, no futuro, não tem problema: os 
chineses trocam a dívida por ações ordiná-
rias da empresa ou pela garantia de outros 
negócios rentáveis...
VALE TUDO - Seis acordos chineses foram 
firmados com a Vale: Um contrato de afre-
tamento com a companhia de frete chinesa 
Cosco; o financiamento de 14 navios de 
minério de ferro com capacidade de trans-
portar 400 mil toneladas de carga; uma coo-
peração financeira com o ICBC no valor de 
US$ 4 bilhões; a compra de quatro navios 
da Class carregadores de minério de grande 
porte e um acordo com a China Mechants 

Shipping para o transporte marítimo de 
minério de ferro. Na área de telecomunica-
ções, a chinesa Huawei assinou com a Tele-
fônica um acordo para o projeto "Tech City", 
para ampliar a cobertura e o sinal na região 
do centro do Rio e do Porto Maravilha.
DOMINGO 24 DE MAIO DE 2015 COME-
MORA “PENTECOSTES” - FESTA DO ES-
PIRITO SANTO - Pentecostes é uma das ce-
lebrações importantes do calendário cristão, 
e comemora, segundo esta crença, a desci-
da do Espírito Santo sobre os apóstolos de 
Jesus Cristo. O Pentecostes é celebrado 50 
dias depois do domingo de Páscoa. O dia 
de Pentecostes ocorre no sétimo dia depois 
do dia da Ascensão de Jesus. Isto porque 
ele ficou quarenta dias após a ressurreição 
dando os últimos ensinamentos a seus dis-
cípulos, somando aos três dias em que ficou 
na sepultura somam quarenta e três dias, 
para os cinquenta dias que se completam da 
páscoa até o último dia da grande festa de 
Pentecostes, sobram sete dias; e foram es-
tes os dias em que os discípulos permane-
ceram no cenáculo até a descida do Espírito 
Santo no dia de Pentecostes. Pentecostes é 
histórica e simbolicamente ligado ao festival 
judaico da colheita, que comemora a entre-
ga dos Dez Mandamentos no Monte Sinai 
cinquenta dias depois do Êxodo. Para os 
cristãos, o Pentecostes celebra a descida do 
Espírito Santo sobre os apóstolos e segui-
dores de Cristo, através do dom de línguas, 
como descrito no Novo Testamento, durante 
aquela celebração judaica do quinquagési-
mo dia em Jerusalém. Por esta razão o dia 
de Pentecostes é, às vezes, considerado o 
dia do nascimento da igreja. O movimento 
pentecostal tem seu nome derivado desse 
evento.
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 
- A Renovação Carismática Católica, ou o 
Pentecostalismo Católico, como foi inicial-
mente conhecida, teve origem com um retiro 
espiritual realizado nos dias 17-19 de feve-
reiro de 1967, na Universidade de Duques-
ne (Pittsburgh, Pensylvania, EUA). (13) De-
vemos confirmar constantemente os nossos 
votos de Batismo e de Crisma, assim como 
devemos ter a alma mais aberta para o Es-
pírito de Deus. Pareceu-me curioso, mas um 
pouco difícil de acreditar quando me foi dito 
que os dons carismáticos concedidos aos 
apóstolos são ainda dados às pessoas nos 
dias atuais – que ainda existem sinais do 
poder divino e milagres – e que Deus pro-
meteu emanar o seu Espírito para que se 
fizesse presença a todos os seus filhos.  Po-
demos tentar viver como cristãos, morrendo 
para nós mesmos e para o pecado, mas 
esta será uma luta desanimadora se não 
contarmos com o poder do Espírito. Ainda 
existem tentações e problemas, mas agora 
temos a certeza e a confiança em Deus, 
agora ele me dá segurança. Realmente, 
transforma-me a viver nele. É verdade que 
na Crisma, nós recebemos o Espírito San-
to e que nós somos seus templos, mas nós 
não nos abrimos o suficiente para receber 
em nossas vidas os seus dons e o seu po-
der. É certo que o Espírito Santo é o nosso 
professor, portanto, embora os primeiros 
momentos da Renovação tenham se dado 
em torno do retiro de Duquesne e apesar de 
estarem os americanos igualmente presen-
tes no seu nascimento em diversos outros 
países, seria falso atribuir a expansão da 
Renovação Carismática unicamente à sua 
influência. Como afirma Monique Hébrard, a 
Renovação Carismática “explodiu quase ao 
mesmo tempo em todos os cantos da terra e 
em todas as igrejas cristãs, sem que se sai-
ba muito bem como é que o fogo se ateou” 
(16). Para o Cardeal Suenens isto também 
despertou uma curiosidade, ou seja, “sem 
nenhum contato entre si, parece que o Es-
pírito Santo suscitou em vários lugares do 
mundo experiências que, se não são iguais, 
certamente são semelhantes” (17).
HISTÓRIA DO PRATA ESPORTE CLUBE 
(CONTINUAÇÃO) – Os torcedores se divi-
diam entre a Associação e o Prata Esporte. 
Na verdade o futebol integrava a conjuntu-
ra politico partidária, polarizada entre PSD 
(A.A.P) e UDN (P.E.C). O PSD detinha o 
poder municipal, era o partido da maioria. 
Nesse cenário, as desvantagens do Prata 
Esporte, em 1954, foram compensados pela 
determinação do presidente Roquinho de 
montar um time forte. Conto8u com dois de 
seus irmãos, Nivaldinho, ótimo meia, e Alair, 
o melhor centroavante da região. Trouxe o 
extraordinário goleiro Zé Bolinha, depois o 
zagueiro central Tonico da Rosalina, muito 
bom. Com Tonico veio também o seu irmão 
Sebastião, ótimo lateral direito. O outro ir-
mão, Batista, o craque da cidade, optou 
pela A.A.P. No Patrimônio do Rio do Peixe 

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

buscou o Zequinha Macaco, ponta direita de 
boa estatura, veloz e objetivo. De Araguari 
veio Ziza, meia armador de fina técnica. E 
arregimentou outros bons jogadores locais: 
João Gois, Nilvado Careca, Negrão, Láza-
ro do Barbudinho, todos sobre o comando 
do técnico Zé Coco. O time foi consolida-
do, vencendo quase todos os adversários, 
quando o atacante Carlos caiu do céu.  Che-
gou de Belo Horizonte como funcionário do 
Banco Hipotecário de Minas Gerais. Saben-
do de sua passagem pelo Cruzeiro, o Toqui-
nho foi rápido, levando Prata Esporte, trei-
nou e estreitou contra a A.A. Ituiutaba, em 
tarde de domingo de calor e chuva de gols, 
sendo 8 x 0, todos de sua autoria. (Continua 
na próxima edição).
COMO SABER SE SEU FILHO ESTA 
USANDO DROGA?- Mudança brusca no 
comportamento; irritabilidade sem motivo, 
inquietação motora, se apresenta impacien-
te, inquieto, irritado, agressivo e violento; 
depressões, estado de angústia sem motivo 
aparente; queda do aproveitamento escolar 
ou desistência dos estudos; insônia rebelde; 
isolamento, se recusa a sair de seu quarto, 
evitando contato com amigos e familiares; 
mudança de hábitos, passa a dormir de 
dia e ficar acordado à noite. Existência de 
comprimidos, seringas, cigarros estranhos, 

entre seus pertences; desaparecimento de 
objetos de valor, de dinheiro ou, ainda, in-
cessantes pedidos de dinheiro sem justifi-
cativa. Se seu filho, sobrinho ou qualquer 
adolescente que você conheça, apresen-
ta um ou vários desses comportamentos 
procure AJUDA! Inicialmente, procure os 
Conselheiros Tutelares para maiores provi-
dências, o caso será mantido em absoluto 
sigilo. Há também na cidade o Grupo Amor 
Exigente que poderá orientar ao dependen-
te e seus familiares em seus encontros. Em 
se tratando de casos extremos, que seja, 
de Internação para Reabilitação, é funda-
mental que o adolescente seja do sexo 
masculino e maior de 16 anos.  As famílias 
devem se atentar às mudanças de com-
portamento de seus entes queridos, pois, 
em nossa cidade a droga está causando 
níveis altíssimos de conflitos, constantes 
situações de risco, furtos, roubos, violên-
cia doméstica, abusos sexuais, negligên-
cia fraternal, enfim, violências de todas as 
formas e até homicídios. Às Autoridades 
Competentes precisamos URGENTEMEN-
TE da implantação de uma Clínica de Re-
abilitação de Dependentes Químicos neste 
município. Todos juntos, podemos fazer a 
diferença! A serviço da Sociedade Pratense 
(Conselho Tutelar.).

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 nuben-
tes: - FERNANDO REIS OLIVEIRA, solteiro, técnico em refrigeração em ordenha, Filho de DO-
NIZETTI ANTONIO ALVES OLIVEIRA, e de ROSENILDA DE CASSIA DOS REIS OLIVEIRA, 
residente no(a) Rua Araxá, 316, Prata-MG, e MARIANA VIEIRA ALMEIDA, solteira, professora, 
Filha de  e de JULIANA DO CARMO VIEIRA ALMEIDA, residente no(a) Rua Araxá, 320, Prata-
-MG. - EDVAR VILELA DE SOUZA, divorciado, aposentado, Filho de JOSÉ DOS SANTOS 
SOUZA, e de DIVA VILELA DE SOUZA, residente no(a) Fazenda São Judas Tadeu, TR 1010, 
Área Rural, Prata-MG, e MARINA SILVA DE MACEDO SOUZA, divorciada, aposentada, Filha 
de OCLÉRIO DE ALMEIDA MACEDO e de JOANA SILVA DE MACEDO, residente no(a) Fazen-
da São Judas Tadeu, TR 1010, Área Rural, Prata-MG. - ELINALDO NUNES FAGUNDES, sol-
teiro, Mestre de Obra, Filho de JOÃO ARNALDO FAGUNDES, e de ELAINE NUNES FAGUN-
DES, residente no(a) Rua Espirito Santo, 47, Centro, Prata-MG, e LORRANA VILELA SILVA, 
solteira, Vendedora, Filha de ARLINDO LOURENÇO DA SILVA FILHO e de KENIA VIEIRA VI-
LELA SILVA, residente no(a) Rua Rio Grande do Norte, 434, Esperança, Prata-MG. - WELING-
TON OLAILON AZEVEDO FRANCO, solteiro, Motorista, Filho de JARBAS ANTONIO GARCIA 
FRANCO, e de MARIA NIVALDA AZEVEDO FRANCO, residente no(a) Rua Humaitá, 635, Bela 
Vista, Prata-MG, e ROSELY MARIA NUNES OLIVEIRA, divorciada, Ajudante de serviços bá-
sicos, Filha de HILARIO FARIA DE OLIVEIRA e de MARIA NUNES OLIVEIRA, residente no(a) 
Rua Humaitá, 635, Bela Vista, Prata-MG. - PEDRO BASILIO DE SOUZA NETO, solteiro, opera-
do de maquina, Filho de JOSÉ FRANCISCO BASILIO, e de REGINA CELIA PEDRINI BASILIO, 
residente no(a) Rua Gil Sapucaia, 93, Prata-MG, e LARIANA FERREIRA TEODORO, solteira, 
escrevente, Filha de JOÃO DONIZETI  ALVES TEODORO e de ELISABET LUIZ FERREIRA 
TEODORO, residente no(a) Rua Belonizio José de Souza, 410, Prata-MG. - RICARDO JOSÉ 
ANDRADE OLIVEIRA, solteiro, eletricista, Filho de ANTONIO DAS GRAÇAS OLIVEIRA, e de 
ÂNGELA MARIA ANDRADE OLIVEIRA, residente no(a) Rua José Augusto, 630, Prata-MG, 
e SUELEN APARECIDA FAGUNDES DE LIMA, solteira, enfermeira, Filha de JOSÉ LIBERIO 
FRANCISCO DE LIMA e de SUELI APARECIDA FAGUNDES DE LIMA, residente no(a) Rua 
José Augusto, 630, Prata-MG. - ANDERSON ALVES DE ABREU, solteiro, Micro empresário, 
Filho de JOSE LIMA DE ABREU, e de MARIA EURIPES ALVES DE ABREU, residente no(a) 
Rua Antônio Donizete Franco  Vilela, 431, Oliveira, Prata-MG, e BEATRIZ APARECIDA DA-
VID, solteira, Enfermeira, Filha de SEBASTIÃO DAVID e de ZENAIDE LUCIA MARCACINE 
DAVID, residente no(a) Rua Antônio Donizete Franco  Vilela, 431, Oliveira, Prata-MG. - MANO-
EL REZENDE JUNQUEIRA JUNIOR, solteiro, Agropecuarista, Filho de MANOEL REZENDE 
JUNQUEIRA, e de AMELIA MARIA VILELA JUNQUEIRA, residente no(a) Rua Jose Benjamim 
Guimarães, 233, Centro, Prata-MG, e THAIS HELENA AGOSTINHO, solteira, Do lar, Filha de 
RONALDO AGOSTINHO e de SILVANA APARECIDA DE ALMEIDA, residente no(a) Rua Jose 
Benjamim Guimarães, 233, Centro, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência 
algum impedimento legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conheci-
mento de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa. 
Prata-MG, 18 de maio 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.  
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Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

Vendo três novilhas Girolando
Vendo três novilhas Girolando, sendo duas 7/8 e uma 3/4, tem duas 
prenhes e uma com prenhes não confirmada. As três novilhas é da 
família do touro Frederick, mães com lactações acima de 20KG de 
leite. Valor das três novilhas R$ 7.500,00.

TRATAR: (34) 9115-5420 - Município de Monte Alegre de Minas
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Petrobras é alvo de novas 
ações na Justiça dos EUA

 Mais um grupo de fundos 
dos Estados Unidos entrou com 
processo contra a Petrobras na 
corte de Nova York, alegando que o 
esquema de corrupção na empresa 
provocou prejuízos de milhões de 
dólares. Por isso, pedem uma inde-
nização da companhia para com-
pensar as perdas. Desta vez, os 
grupos financeiros John Hancock 
Investiments e Transamerica, além 
de vários de seus fundos e subsidi-
árias, resolveram abrir em conjunto 
sua própria ação judicial contra a 
empresa brasileira. O novo proces-
so, que tem 136 páginas, é a tercei-
ra ação individual de investidores 
contra a estatal a entrar na Justiça 
americana, que já recebeu desde 
dezembro cinco ações coletivas - 
em março, elas foram unificadas 
em um único caso. Os fundos pre-
feriram abrir a própria ação, em vez 
de entrar nos processos coletivos. 
"Este caso gira em torno de um es-
quema de corrupção e pagamento 
de propinas prolongado, multibi-
lionário e ramificado que envolveu 
altos executivos da Petrobras, os 
principais prestadores de serviços 
e funcionários corruptos do gover-
no brasileiro", afirma o processo do 
John Hancock Investiments e da 
Transamérica. Além da Petrobras, 
o novo processo tem como réus 
uma série de executivos da petro-
leira, incluindo seus ex-presidentes 
Graça Foster e José Sergio Ga-
brielli, o ex-diretor financeiro, Almir 
Barbassa, e bancos que cuidaram 
de emissões da companhia, como 
Itaú BBA, BB Securities, JP Mor-
gan, HSBC e Citigroup. A acusa-
ção dos fundos no novo processo 
é semelhante à das outras ações 

judiciais: que a Petrobras teria di-
vulgado uma série de comunicados 
enganosos, omitindo o escândalo 
de corrupção, que, quando se tor-
nou público, provocou forte queda 
do valor de mercado da empresa, 
prejudicando os investidores. O es-
quema de pagamento de propinas 
e lavagem de dinheiro teria come-
çado em 2005, de acordo com o 
processo. A ação cita ainda o ba-
lanço auditado da Petrobras, publi-
cado no dia 22 de abril, após o pra-
zo obrigatório de divulgação, como 
um exemplo das consequências 
do esquema de corrupção. "É cla-
ro que os valores dos ativos chave 
da Petrobras foram maciçamente 
inflados", afirma o texto entregue à 
Corte de Nova York. Não está cla-
ro, contudo, se esse ajuste publi-
cado no balanço captura de forma 
precisa toda a extensão dos ativos 
inflados, afirma o documento, citan-
do que nem todos os membros do 
Conselho aprovaram o informe de 
resultados. O processo alega ainda 
que executivos, como Graça Foster, 
sabiam do esquema de pagamento 
de propinas e ativos inflados, mas 
nada fizeram para informar o mer-
cado. Ainda aparecem como réus 
duas subsidiárias da Petrobras no 
exterior, a Petrobras Global Finan-
ce BV e a Petrobras International 
Finance Company, com sede em 
Luxemburgo. As duas foram res-
ponsáveis por emissões de títulos 
de dívida da petroleira no mercado 
internacional. A primeira, por exem-
plo, vendeu 11 bilhões de dólares 
em 2013 e 8,5 bilhões de dólares 
em 2014 de bônus por meio de 
emissões dos papeis nos Estados 
Unidos (Fonte: Site Revista Veja)

Grupos financeiros John Hancock Investiments e Transam-
erica entraram com uma ação na corte de Nova York para 
pedir indenização pelos prejuízos causados pelo petrolão

PT e Lula tomam na CULT com críti-
cas de Frei Betto à "governabilidade 

pelo mercado e pelo Congresso"

 A petralhada está muito 
pt da vida com Frei Betto - aque-
le que sempre foi considerado 
um "grande amigo de Lula". A 
entrevista “A vocação literária de 
frei Betto", feita por Manuel da 
Costa Pinto para a revista Cult 
(edição 201), é uma pedrada na 
alma do PT e nas incoerências 
da esquerda no Brasil. O ideólo-
go mais barulhento da Teologia 
da Libertação, que deixa sempre 
o Vaticano de orelha em pé, faz 
uma advertência muito pertinente 
sobre a perigosa despolitização 
da juventude brasileira. Na crítica 
que faz da esquerda, o frei domi-
nicano e escritor Carlos Alberto 
Libânio Christo pega pesado com 
o PT: "Não é fácil ser de esquerda 
em um mundo tão sedutor quanto 
o do capitalismo neoliberal. Daí o 
problema do PT, que foi perden-
do o horizonte histórico de um 
projeto Brasil e trocando-o pelo 
horizonte imediato de um projeto 
de poder". Frei Betto resume qual 
foi o erro maior de Lula-Dilma: "É 
um governo que fez a inclusão 
econômica na base do consumis-
mo e não fez inclusão política. As 
pessoas estavam consumindo, o 
dinheiro rolando e a inflação sob 
controle, mas não se criou susten-
tabilidade para isso. Agora a farra 
acabou, está na hora de pagar a 
conta e chama-se o Joaquim Levy 
[ministro da Fazenda]". Frei Betto 
aponta a ferida: "O erro do Lula foi 
ter facilitado o acesso do povo a 
bens pessoais, e não a bens so-
ciais – o contrário do que fez a Eu-
ropa no começo do século 20, que 
primeiro deu acesso à educação, 
moradia, transporte e saúde, para 
então as pessoas chegarem aos 
bens pessoais. Aqui, não. Você 
vai a uma favela e as pessoas têm 
TV a cores, fogão, geladeira, mi-
croondas (graças à desoneração 
da linha branca), celular, com-
putador e até um carrinho no pé 
do morro, mas estão morando na 
favela, não têm saneamento, edu-
cação de qualidade". Frei Betto 
identifica quando o PT abandonou 
seu projeto inicial: "Isso desapare-
ce na campanha de 2002, quando 
o PT faz a opção de assegurar a 
governabilidade pelo mercado e 
pelo Congresso – daí as alianças 
e a Carta aos Brasileiros, que na 
verdade é a carta aos banqueiros. 
Ali, o PT abandona sua matéria-
-prima, que são os movimentos 
sociais pelos quais deveria ter 
assegurado a governabilidade, 
como fez Evo Morales na Bolívia 
(...) O PT optou pelo mercado e 
pelo Congresso. Agora, está re-
fém dos dois e pagando um preço 
muito alto. Tanto que chamou um 
homem do mercado para ver se 
melhora a economia e entregou a 
parte política para o PMDB". Frei 
Betto relata sua decepção: "Achei 

que a Carta aos Brasileiros fosse 
uma coisa tática, que, uma vez 
eleito, o PT faria reformas estru-
turais, tributária, agrária, algum 
tipo de reforma. Estava altamente 
entusiasmado. Sempre fui con-
vidado para trabalhar em admi-
nistração, mas nunca quis traba-
lhar nem para a iniciativa privada 
nem para governos. Gosto dessa 
vida cigana, solta. Quando Lula 
foi eleito e me convidou para o 
Fome Zero, achei que trabalhar 
com os mais pobres entre os po-
bres – os famintos – se enqua-
drava em minha perspectiva pas-
toral e tive todo apoio de meus 
superiores dominicanos e até de 
Roma". Frei Betto prossegue: "Fi-
quei dois anos e, de repente, o 
governo matou o Fome Zero para 
substituí-lo pelo Bolsa Família. 
Tive então a certeza de que essa 
opção contrariava a tudo aquilo 
que o PT vinha pregando desde 
a fundação. O Fome Zero era um 
programa emancipador, o Bol-
sa Família é compensatório. O 
Fome Zero ia mexer na estrutura 
do país e por isso foi boicotado 
pelos prefeitos. Era coordenado 
por comitês gestores municipais, 
não passava pelos prefeitos, não 
havia como usar os recursos 
para fazer jogo eleitoreiro, então 
os prefeitos se rebelaram, pres-
sionaram a Casa Civil, que pres-
sionou Lula. No fim, Lula cedeu 
e eu caí fora". Na entrevista, Frei 
Betto também não vê clima para 
uma intervenção militar no Brasil: 
"Não me preocupam ameaças de 
impeachment ou golpe. Não há 
caldo de cultura. Os militares nem 
saem de farda na rua. Militar, no 
Brasil, antes andava orgulhosa-
mente de farda, até para arrumar 
namorada… O que me preocupa 
é a despolitização da juventude 
brasileira. Os segmentos de es-
querda deveriam estar preocu-
pados com a politização, como 
houve imensamente nos anos 70 
e 80. Não há mais formação de 
consciência crítica – e aí o pesso-
al vai no emocional, no oba-oba 
da volta dos militares, sem ter 
ideia do que foi a ditadura, que 
pode parecer que foi tranquila, 
mas é porque havia uma censura 
brutal. Estamos voltando a esse 
nível de desinformação, a esse 
horror à política". Frei Betto iden-
tifica o problema em sua visão 
ideológica: "O principal problema 
filosófico hoje é a desistoriciza-
ção do tempo. Isso se reflete na 
esquerda mundial, que está per-
dendo o horizonte histórico (não 
tem utopia, não tem projeto), e 
também no plano pessoal – a di-
ficuldade de se ter projeto pesso-
al na vida profissional, artística, 
afetiva (todos ficam vulneráveis 
a qualquer dificuldade na relação 
conjugal). Isso está nos levando 

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

à falta de esperança, e faz com 
que a discussão política desça do 
racional ao emocional. Sempre 
participei de discussões políticas 
e nunca vi nível de animosidade 
tão forte como agora, porque se 
apagou o horizonte histórico". A 

reportagem completa com Frei 
Betto pode ser lida na revista 
CULT: http://revistacult.uol.com.
br/home/2015/05/a-vocacao-lite-
raria-de-frei-betto/ (© Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total 
de 20 de Maio de 2015).
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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

Dilma apanha sem parar de Renan 
e Cunha, e Lula já teme que Lava 
Jato use Odebrecht para atingi-lo

 O desgoverno Dilma 
Rousseff saiu muito pior do que 
entrou na discussão promovida on-
tem em Brasília pelos presidentes 
da Câmara e do Senado para tra-
tar do pacto federativo e o ajuste 
fiscal. Novamente, ficou claro que 
o governo está completamente 
refém dos "aliados" do PMDB. Re-
nan Calheiros e Eduardo Cunha 
fingem brigar entre si, mas sempre 
se unem na hora de deixar Dilma 
cada vez mais acuada. Renan, 
para variar, acabou com ela: "Va-
mos fazer tudo que garanta o equi-
líbrio fiscal. O que lamentamos, e 
lamentamos muito, é que aquele 
Brasil de 2014, que era projetado, 
anunciado, era apenas um Brasil 
para a campanha eleitoral. Esta-
mos vivendo a dura realidade de 
ajustarmos o Pacto Federativo. O 
que estou dizendo é somente o se-
guinte: que aquele Brasil projetado 
em 2014, aquele não é o Brasil que 
estamos vivendo hoje. E hoje ele 
precisa, entre outras coisas, garan-
tir o Pacto Federativo. Aquele Bra-
sil era para a campanha eleitoral". 
Renan pegou tão pesado que co-
brou de Dilma até solução para um 
problema que deveria ser mais dos 
estados do que necessariamente 
dela - se a marketagem nazicomu-
nopetralha não tivesse incluído na 
campanha reeleitoral passada: "Há 
necessidade de cobrarmos do go-
verno o cumprimento das respon-
sabilidades da União na segurança 
pública. Foi um compromisso de 
campanha, foi reafirmado na posse 
e essa é uma grande oportunida-
de de cobrar da presidente da Re-

pública". Se Dilma Rousseff está 
numa pior com seus "aliados", não 
há dúvidas de que Luiz Inácio Lula 
da Silva "não está numa fase muito 
boa" e que o projeto político dele 
está "esfarelando" - conforme o en-
deusado líder petista teria admitido 
a interlocutores, em recente passa-
gem por Brasília. Lula sabe que a 
Lava Jato se aproxima dele, como 
nunca, depois que o Ministério Pú-
blico Federal deu um prazo de 15 
dias para o Instituto Lula fornecer 
a agenda oficial de viagens do ex-
-Presidente a países africanos e da 
América Latina, entre 2011 e 2014. 
O mesmo pedido vale para Alexan-
drino Alencar, dirigente da Odebre-
cht. O bicho vai mesmo pegar? 
A procuradora federal Mirella de 
Carvalho Aguiar citou os R$ 435 
mil reais pagos pela Odebrecht 
para fretar o jatinho que levou Lula 
e seus comparsas a Cuba e Re-
pública Dominicana, assim como 
o contrato que seu "sobrinho" Tai-
guara Rodrigues dos Santos ga-
nhou da empreiteira em Angola. 
Em seu pedido, Mirella destaca: 
"Considerando que as obras [da 
Odebrecht] são custeadas, direta 
ou indiretamente, por recursos do 
BNDES, caso se comprove que o 
ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva também bus-
cou interferir em atos praticados 
pelo presidente do mencionado 
banco (Luciano Coutinho), poder-
-se-á, em tese, configurar o tipo 
penal do art. 332 do Código Penal 
(tráfico de influência)". (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 21 de Maio de 2015).
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Documentos que comprovam que OAS bancou obra do 
triplex de Lula no Guarujá podem incluí-lo na Lava Jato

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
João Vaccari Neto, que chegou 
a presidi-la e o já falecido Luiz 
Gushiken. Desastrada operação 
da República dos Sindicalistas do 
PT, a Bancoop pegou mais de R$ 
100 milhões, de 15 mil famílias, e 
simplesmente quebrou, sem con-
cluir os empreendimentos imobili-
ários de Torres de Pirituba, Casa 
Verde, Butantã, Ubatuba e Praia 
Grande. A cooperativa quebrou, 
deixando uma dívida de R$ 86 
milhões (em valores atuais). Pelo 
menos 3.100 cooperativados re-
clamam, judicialmente, de obras 
que não ficaram prontas ou que 
não receberam posso definitiva 
ou escrituras dos imóveis.  Dos 57 
empreendimentos tocados desde 
o ano 2000, 14 ainda estão ina-
cabados. Por isso, João Vaccari 
Neto, ex-presidente da cooperati-
va, responde pelos crimes de es-
telionato, formação de quadrilha, 
lavagem de dinheiro e falsidade 
ideológica. O MP denunciou que a 

cooperativa desviou dinheiro para 
o PT. O promotor José Carlos Blat 
define que "a Bancoop era um 
verdadeiro balcão de negócios 
a serviço de uma organização 
criminosa". Uma outra operação 
da Bancoop também chamou a 
atenção do MP. O braço direito 
de Lula, Freud Godoy, recebeu 
da cooperativa pagamentos de 
R$ 1,5 milhão, entre os anos de 
2005 e 2007. Freud teve sua em-
presa contratada por Vaccari para 
prestar serviços de segurança 
aos empreendimentos (a maioria 
então inacabados) da cooperati-
va. Freud tem excelência no as-
sunto, pois prestou os mesmos 
serviços na sede nacional do PT, 
em Brasília. Freud tem importân-
cia na história petista pois era um 
dos amigos do prefeito assassi-
nado de Santo André, Celso Da-
niel. (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 19 de Maio de 
2015).

 Sabe aquele triplex de 
luxo, no edifício Solaris, na belíssi-
ma Praia das Astúrias, no Guarujá 
(litoral de São Paulo), financiado 
pela problemática Cooperativa Ha-
bitacional dos bancários (Bancoop) 
e cheio de benfeitorias bancadas 
pela empreiteira OAS? A crença 
maior nos bastidores do Judiciário 
é que este seja o maior calcanhar 
de Aquiles de Luiz Inácio Lula da 
Silva - proprietário do imóvel junto 
com o filho Fábio (que odeia ser 
chamado de Lulinha pela mídia 
adversária ou inimiga). Lula tem 
grandes chances de ter o nome 
efetivamente envolvido em algum 
processo da Lava Jato, caso diri-
gentes da construtora baiana en-
treguem ao Ministério Público Fe-
deral as planilhas das obras que 
beneficiaram o rico patrimônio da 
família da Silva. A mídia petista 
tentou negar, mas Lula comprou o 
imóvel, ainda na planta, em 2006, 
pela bagatela de R$ 47.695,38 

por Luiz Inácio Lula da Silva e sua 
esposa Marisa Letícia. Em 2010, 
cada morador desembolsou mais 
R$ 120 mil para a OAS terminar a 
obra. Hoje, apê de Lula, reformado 
pelo filho Lulinha, com 297 metros 
quadrados, á beira mar, com ele-
vador privativo a partir do 16º até 
o 18º, vale em torno de R$ 1,5 mi-
lhão. Há corretor que avalie em R$ 
1,8 milhão. Ainda persiste o temor 
de que o dirigente Léo Pinheiro, 
da OAS, revele detalhes sobre 
como ajudou a bancar a obra no 
triplex de Lula. Quem também tem 
um apê no mesmo prédio é o ex-
-tesoureiro do PT, João Vaccari 
Neto, que presidiu a cooperativa 
habitacional dos bancários, res-
pondem a processos por proble-
mas durante sua gestão. Também 
são investigados os ex-dirigentes 
da cooperativa que desde a sua 
fundação (em 1996) participaram 
da gestão da BANCOOP: Ricardo 
Berzoini, como Diretor Financeiro, 
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Valorização do bezerro de MS em 28% estimula 
comercialização em atacado

vezes os custos cheguem a apro-
ximadamente 50% do valor total 
comercializado por bezerro. O que 
precisamos esclarecer é que só au-
mentaremos a receita na pecuária 
a partir do momento que abrirmos 
a mão para injetarmos recursos ao 
nosso rebanho", destaca o pecua-
rista de Figueirão/MS, Rubens Ca-
tenacci. (Fonte: Agroin)

fase de desmama por R$ 2.130,00. 
O ideal para atingirem valores 
como este, que ultrapassam as 
médias nacionais, de acordo com 
os criadores, é o formato de leilão, 
mas esta venda deve estar atrelada 
à qualidade do produto. "Investimos 
fortemente em qualidade com foco 
em genética, manejo e nutrição do 
animal e isto faz com que muitas 

 Analisando as cotações 
dos últimos meses, em torno de 20 
criadores se uniram para disponibi-
lizar ao mercado de recria  cerca de 
1,5 mil bezerros e bezerras, apos-
tando na comercialização por meio 
de leilões. Os criadores optam por 
este formato por possibilitar médias 
de até 33% acima da cotação atu-
al, chegando a vender animais em 

Premiê chinês 
assina acordo 
de carnes em 

visita ao Brasil
 O primeiro-ministro chi-
nês, Li Keqiang, vai assinar um 
acordo de exportação de carne 
bovina e discutir novas aquisições 
e cooperação no setor de aviação 
durante visita ao Brasil nesta se-
mana, informou uma autoridade 
chinesa, enquanto a presidente 
Dilma Rousseff espera também 
contar com investimentos chine-
ses em infraestrutura no país. Li 
visitará Brasil, Colômbia, Peru e 
Chile na viagem entre os dias 17 e 
29 de maio e, como é comum nas 
visitas de líderes chineses a na-
ções ricas em recursos naturais, 
provavelmente firmará acordos 
importantes. A China, segunda 
maior economia do mundo, atual-
mente está presente na América 
do Sul comprando petróleo da Ve-
nezuela, cobre do Peru e do Chi-
le e grãos de soja de Argentina e 
Brasil. Peru e Chile também têm 
acordos de livre comércio e a Co-
lômbia está de olho em um pacto 
igual. (Fonte: Reuters)

Etanol de 
milho busca 
consolidação

 Uma das apostas da ca-
deia do milho para escoamento 
do excedente da safra é a fabrica-
ção de etanol. Porém, a falta de 
política agrícola direcionada ao 
biocombustível em geral - que in-
clui a cana - limita o detalhamento 
sobre a viabilidade total de produ-
ção a partir do grão. O assunto foi 
tema do II Fórum de Etanol de Mi-
lho, realizado na semana passa-
da na Confederação Nacional de 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) pela Associação dos Pro-
dutores de Soja e Milho do Bra-
sil (Aprosoja) e do Mato Grosso 
(Aprosoja-MT) em parceria com a 
companhia de biotecnologia No-
vozymes. "A falta de segurança 
que a cadeia de milho tem para 
produzir o etanol é a mesma da 
cadeia de cana. Então serão dois 
setores com falta de segurança?", 
questionou o secretário de políti-
ca agrícola do Ministério da Agri-
cultura, André Nassar. Para ele, o 
ideal seria estabelecer critérios de 
Governo que favoreçam financei-
ramente o etanol, seja de cana ou 
de milho, em função de seu bene-
fício ambiental. (Fonte: DCI)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet
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jornalnegocios.wordpress.com


