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 Sindicato Rural de Pra-
ta, esta constantemente am-
pliando seu atendimento aos 
produtores, oferecendo maior 
conforto. Para tanto, nesta eta-
pa foram trocadas as portas de 
todas as salas de atendimento 
por portas de vidro para me-
lhorar os ambientes e devido 
ao ar condicionado instalados 
também em todas as salas da 
entidade, outra conquista foi a 
cobertura de proteção para o 
veiculo Fiesta adquirido pela 
administração atual. Quanto à 
fila de atendimento no IMA nos 
períodos de vacinação, esta fi-

Melhorias nas instalações do 
Sindicato Rural de Prata

cando muito tumultuado o corre-
dor de acesso à sala, vimos por 
bem modernizar o atendimento 
colocando senha com visor ele-
trônico e organizamos uma an-
te-sala para que os produtores 
fiquem assentados enquanto 
aguarda sua vez. Para melhorar 
ainda mais iremos colocar uma 
TV com programas voltados 
para o agronegócio brasileiro. O 
Presidente Fabricio Franco Vi-
lela de mãos dadas com o Pro-
dutor Rural, sempre cumprindo 
sua agenda de responsabilida-
de com a classe rural que o re-
presenta com muita honra! Ar condicionado

Ampliação instalação - sala entrada Ampliação instalações - portas-sala entrada

Cobertura carro Fiesta Fila no Ima - senha
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
AGRADECIMENTO – Os usuários 
da estrada da Comunidade da Pra-
ta agradecem ao prefeito Dr. Anuar 
e ao secretario Chimello pelos me-
lhoramentos que estão realizando 
na referida via, que tem muito mo-
vimento, inclusive de carretas de 
areia superpesadas que vivem da-
nificando a referida via. 
OPORTUNISMO DO CIDADÃO 
PELÉ JÁ RIVALIZA COM OPOR-
TUNISMO DO EX-CRAQUE PELÉ 
- Pelé se recusou a comentar a re-
núncia de Joseph Blatter da presi-
dência da FIFA. “O que a corrupção 
faz… isso não é problema meu'', 
disse. Há dias, quando o suíço foi 
reeleito, depois de 18 anos encabe-
çando a entidade, Pelé considerou 
que o assunto era problema seu e 
aplaudiu a recondução do cartola 
“com experiência''. Ou seja, quando 
Blatter estava no poder, Pelé conce-
deu-lhe o apoio. Ao cair, não mere-
ceu uma só palavra, de solidarieda-
de ou desprezo. O oportunismo do 
cidadão Pelé, o empresário Edson 
Arantes do Nascimento, já equiva-
le ao do ex-craque Pelé. Cada um 
à sua maneira. Para quem está de 
olho em oportunidades e negócios 
no futebol, era bom estar ao lado 
do Blatter mandachuva. Agora, com 
a queda do bom companheiro, não 
é mais. Em menos de uma sema-
na, o ex-ministro mudou de atitude. 
Um ex-ministro de Estado e craque 
imortal calou sobre a roubalheira na 
FIFA. Isto é Pelé. É como diz Romá-
rio: “Calado, Pele é um poeta”.
BICICLETA CARA - Especialistas 
no assunto "bike" garantem que a 
magrela pilotada pela esbelta Dilma 
Rousseff não custa menos que R$ 
45 mil reais. A Presidente tem sa-
lário e renda, se economizar, para 
comprar um bem de luxo na cor-
rida diária pela boa forma e perda 
de peso em sua "Dieta Ravenna", 
na qual já perdeu 15 kg. Certamen-
te, a bicicleta dela, importada, ficou 
ainda mais cara depois do recente 
aumento do tributo sobre importa-
ção imposto pelo Joaquim Levy... 
Dilma tem mesmo de pedalar, para 
ver se a popularidade aumenta, pelo 
menos entre os bicicretinos de plan-
tão...
APANHA, DILMA... - O imperdoável 
"aliado" Renan Calheiros aproveitou 
a deixa praticar seu esporte predile-
to nos últimos tempos: bater na Dil-
ma Rousseff, principalmente quan-
do ela sai da dieta política e não 
fecha a boca para falar bobagem: 
"O papel do Legislativo é fiscalizar 
o Executivo, e vice-versa. O funda-
mental é a transparência, é abrir a 
caixa preta, é dar a resposta que 
a sociedade está cobrando. É uma 
resposta do Legislativo ao desalinho 
das estatais, de todas, inclusive da 
Petrobras. Os poderes são comple-
mentares. Não há absolutamente 
interferência".  Renan Cabeleira cri-
ticou a reclamação de Dilma contra 
o anteprojeto de Lei de Responsabi-
lidade das Estatais, na qual a Presi-
danta ponderou que a nomeação de 
dirigentes é do Executivo, e não do 
Legislativo. Moral da História: Dilma, 
sempre que sair ou não de bicicleta, 
tenha a certeza de que tomará uma 
facada do Renan, do Eduardo, e de 
tantos outros aliados...
DETONADOS - A força-tarefa da 
Operação Lava Jato denunciou o 
dono da UTC Engenharia, Ricardo 
Pessoa, e o executivo da Odebre-
cht, Márcio Faria, como líderes da 
organização criminosa denunciada 
à Justiça Federal, que entre 2004 

e 2014 teria desviado mais de R$ 
6 bilhões da Petrobras, por meio do 
pagamentos de propinas, que varia-
vam de 1% a 3% dos contratos da 
estatal, a agentes públicos e polí-
ticos. O chamado "Clube" envolve 
administradores das empreiteiras 
Odebrecht, UTC, Camargo Corrêa, 
Techint, Andrade Gutierrez, Men-
des Júnior, Promon, MPE, Skanska, 
Queiroz Galvão, Iesa, Engevix, Se-
tal, Setal Óleo e Gás, GDK e Galvão 
Engenharia. Todos são acusados de 
terem se voltado para a "prática de 
crimes de cartel e licitatórios contra 
a Petrobras, de corrupção de seus 
agentes e de lavagem dos ativos 
havidos com a prática desses cri-
mes”.
TUDO DETALHADO - Os procura-
dores descrevem as operações fal-
catruosas:  “O núcleo formando pe-
las empreiteiras, aproveitando-se da 
garantia de altos lucros pela elimina-
ção da concorrência, subverteu fun-
damentos da República Federativa 
do Brasil, como a livre concorrência 
e o pluralismo político”: “As emprei-
teiras reuniram-se em conluio para 
inicialmente fraudar a concorrência 
dos certames da Petrobras; poste-
riormente tal prática se tornou so-
fisticada, ocorrendo reuniões com 
representantes das empresas car-
telizadas para a divisão de obras 
mediante regras previamente esta-
belecidas”.
IMPLODIDOS - No memorial, penúl-
tima fase do processo antes do juiz 
federal Sérgio Moro dar sua senten-
ça, os procurados descrevem o es-
quema desbaratado pela Lava Jato: 
“Apurou-se um gigantesco esquema 
criminoso voltado para a prática de 
crimes contra a empresa Petrobras, 
o qual ocorria através de um núcleo 
econômico formado pelas grandes 
construtoras do País, que constituí-
ram um verdadeiro cartel”. Segundo 
a força-tarefa do MPF, “houve o pa-
gamento de propina a pessoas que 
detinham altos cargos na referida 
estatal, além de agentes políticos, a 
fim de preservar o alto lucro das em-
presas formadoras do cartel e a di-
visão das obras na forma escolhida 
pelos executivos das empreiteiras. 
Frustrava-se, assim, a competição 
dos certames e garantia-se a hege-
monia das empresas cartelizadas”.
GENTE INOCENTE - Bacana é a in-
sistência da sempre blindada Ode-
brecht, maior transnacional brasi-
leira depois da Petrobras e da Vale, 
em negar envolvimento em qual-
quer negociata. A mais recente nota 
oficial da empresa segue aquele 
"Padrão PT" de inocência e falta de 
sabedoria sobre qualquer coisa er-
rada: “A Odebrecht nunca participou 
de cartel, nem de oferecimento ou 
pagamento de propina em contratos 
com qualquer cliente público ou pri-
vado. Para o entendimento geral, é 
importante ressaltar que sempre fo-
ram públicas as desavenças entre a 
Camargo Corrêa e a Odebrecht na 
disputa de importantes contratos, o 
que não surpreende que o presiden-
te da Camargo, sentindo-se obriga-
do a prestar declarações em troca 
de sua liberdade, o faça motivado 
por um sentimento de vingança con-
correncial”.
FIFA CORTANDO NA CARNE - Por 
pressão inglesa, norte-americana e 
dos patrocinadores, Joseph Blatter, 
anunciou sua renuncia como presi-
dente de FIFA. Segundo o New York 
Times, Blatter já é alvo de investiga-
ções do FBI nas apurações de fal-
catruas na Fifa. A presidente Dilma 
deveria se mirar exemplo de Blatter, 
ter dignidade, e tomar a mesma ati-
tude.

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UM CAMINHÃO MERCEDES BENS 709 – Carroceria de 
madeira, freio a ar, direção hidráulica 94/95: Tratar (34) 9997-1709 ou 
3431-5183 falar com Marco. 
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JA-
CARANDÁ II – Sendo um de esquina com área total de 598m2. Tratar 
9136-0096 TIM ou 9999-8767. 
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 
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

O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Com “uma avalanche de segredos” 
sobre Blatter, ex-vice da Fifa 

tem medo de ser morto
mente Blatter e o primeiro-ministro. 
Jack Warner foi vice-presidente 
da Fifa e chefe da Concacaf. Com 
diversas acusações de fraudes, 
acabou suspenso pela Fifa em 
2011, episódio pelo qual ele culpa 
Blatter. Em dezembro de 2010, ele 
apoiou a eleição de Kamla Persad-
-Bissessar como primeira ministra 
do País, mas depois rompeu com 
o partido. Depois de ser detido na 
Suíça, e depois ter conseguido a 
liberação, o ex-dirigente pretende 
lutar contra o pedido de extradição 
dos EUA. "Eu não tenho nenhuma 
intenção de deixar eles me priva-
rem de minha liberdade", concluiu. 
(Fonte: Site MSN)

 Ex-vice-presidente da Fifa 
e um dos investigados nos escân-
dalos de corrupção que assolam o 
futebol, Jack Warner disse nesta 
quinta-feira que "teme" pela sua 
vida e que pode provar uma liga-
ção entre a entidade que rege o 
esporte a uma eleição em Trinidad 
e Tobago. Uma das 14 pessoas na 
mira da justiça norte-americana, 
Warner garantiu que tem "uma 
avalanche" de segredos sobre o 
presidente, agora interino, da Fifa 
Joseph Blatter. "Eu não vou mais 
guardar segredos. Eu, com cer-
teza, temo pela minha vida, mas 
nem a morte vai impedir a avalan-
che que está por vir", afirmou em 
uma transmissão no país centro-
-americano. Sofrendo um pedido 
de extradição dos EUA, o cartola 
assegurou que tem um relatório no 
qual fica provada a ligação entre 
Fifa, seu partido, o Congresso de 
Trinidad e Tobago e as eleições de 
2010 no país; ele citou especifica-
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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, todas com 
prenhes 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

As colunas de cedro
verdades para usufruir de totais 
vantagens. O cedro lembrava a 
todos, juiz e julgados, que ali se 
praticava a justiça sem mancha, 
sem brecha, sem duvidosa inter-
pretação. Século XXI. O palácio 
do Supremo Tribunal Federal não 
tem colunas de cedro, nem vigas 
nem forro com tão poderosa ma-
deira. A tecnologia avançada dos 
botões e do deslizar acelerado 
dos dedos nos smartfones não 
pode aceitar a convivência da 
primária natureza. Em compen-
sação, as interpretações cínicas 
invalidam prisões, põem em dú-
vida julgamentos de juiz hones-
to, mastigam-se as palavras das 
leis, libertam-se prisioneiros, tudo 
em nome da ‘velha amizade’. As 
colunas de cedro do palácio de 
Salomão, simbolicamente lem-
bravam a ereta e incorruptível 
conduta do juiz, afim de que o 
julgamento se fizesse justo den-
tro da justeza das leis. A durabi-
lidade do cedro ao não se deixar 
corromper nem com a chuva nem 
com o sol, destaca a rápida cor-
rupção do homem ao simples 
‘molhar’ de sua mão. (Aileda de 
Mattos Oliveira é Dr.ª em Língua 
Portuguesa. Vice-Presidente da 
Academia Brasileira de Defesa).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Aileda de Mattos Oliveira

 A sabedoria foi uma dá-
diva recebida por Salomão, nas-
cido no seio da natureza rude de 
Israel. Saber divino, acrescido da 
percepção dos benefícios e das 
asperezas do ambiente onde vi-
via, tudo, naquela esfera cultural, 
iria servir de simbolismo exem-
plar na sua vida de justo juiz de 
difíceis causas. A ética estava 
ali, na natureza, bastava querer 
vê-la. Século XXI. Arrogantes 
juristas, olhos fixos nas vanta-
gens financeiras, autojulgam-se 
sapientes na jurisprudência e 
encobrem a iniquidade com as 
pomposas capas que lhes caem 
dos ombros, compondo-lhes a 
pose. Condescendentes com o 
erro, são julgados pela voz do 
povo como defensores de inte-
resses poderosos. Salomão edi-
ficou palácios e neles levantou 
colunas de cedro. A Sala do Tro-
no e a Sala do Julgamento eram 
forradas da mesma madeira até 
o teto, onde vigas também de 
cedro sustentavam-se sobre as 
colunas. Por que tal preferên-
cia, se o ouro reluz e enriquece 
o ambiente? Simples. O cedro é 
o símbolo da incorruptibilidade, e 
o juiz não pode ser justo, se pro-
ferir o seu julgamento com meias 

Deputado Luiz Humberto pede priori-
dade na duplicação da MGC - 497

governo estadual a inclusão priori-
tária da MGC - 497 no Programa 
de Parcerias Público Privadas, que 
prevê a concessão de trechos em 
troca da duplicação e melhoria das 
estradas mineiras. Nos documen-
tos, o parlamentar relata a impor-
tância da rodovia, pavimentada 
há mais de 30 anos e que dispõe 
apenas de uma pista de rolamento 
com tráfego diário superior a 20 mil 
veículos, e lamentavelmente cená-
rio de graves acidentes nos últimos 
anos. Luiz destaca também a difi-
culdade dos próprios policiais que 
fazem a segurança da rodovia em 
atender as ocorrências de acidente 
já que quando isso ocorre, invaria-
velmente a pista tem que ser to-
talmente interditada já que não há 
acostamento. A MGC - 497 é uma 
rodovia de ligação entre as cidades 
de Uberlândia e Carneirinho, pas-
sando por Uberlândia, Prata, Cam-
pina Verde, Iturama e Carneirinho 
(todas no estado de Minas Gerais), 
até na divisa com a cidade de Pa-
ranaíba, no Estado de Mato Gros-
so do Sul. No total, a MGC - 497 
têm 353 km de extensão.

 Em atendimento às so-
licitações do deputado estadual 
Luiz Humberto Carneiro (PSDB) o 
DER começou neste mês a limpe-
za e recuperação parcial da MGC 
- 497, no trecho entre Uberlândia 
e Prata. Segundo os responsáveis 
pela empresa contratada pelo DER 
para a operação, neste momen-
to os recursos serão utilizados no 
recapeamento dos trechos mais 
desgastados e no reforço da si-
nalização. Além da manutenção, 
no começo do mês de maio, Luiz 
protocolou na Assembleia uma se-
rie de requerimentos solicitando ao 

Cemig disponibiliza aviso de 
manutenção programada por e-mail

dos seus clientes, a Cemig dis-
ponibiliza gratuitamente o aviso 
de manutenção programada 
via e-mail. Após cadastrados, 
os clientes recebem com an-
tecedência informações sobre 
o dia e a hora em que a rede 
elétrica da sua região passará 
por manutenção. De acordo 
com o agente de comercializa-
ção Antônio Pereira Dias, da 
Cemig, fazer o cadastro é fácil: 
basta acessar a Agência Virtu-
al, no site da empresa - www.
cemig.com.br, clicar na opção 
“não sou cadastrado” e seguir 
as instruções. “Não basta fazer 
o cadastro, mantê-lo atualizado 
também é muito importante”, 
ressalta o agente. Os avisos 
de manutenções programadas 
também são divulgados nas 
emissoras de rádios de todo o 
estado.

 Para manter a seguran-
ça e a qualidade da energia for-
necida, a rede elétrica precisa 
de manutenção. Todos os equi-
pamentos necessários ao for-
necimento de energia elétrica 
aos consumidores, a exemplo 
dos fios, transformadores e re-
guladores de tensão precisam 
passar por manutenções peri-
ódicas. A partir de inspeções 
realizadas pela Companhia 
Energética de Minas Gerais - 
Cemig, é feita uma programa-
ção semanal para melhorias 
na rede elétrica. A Cemig pro-
cura realizar as manutenções 
sem interferir na continuidade 
do atendimento, mas, em mui-
tas situações, é necessário in-
terromper o fornecimento de 
energia para a realização do 
serviço. Isso é interrupção pro-
gramada. Para maior conforto 
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Moral e Ética
de profissionais que não trabalham 
de forma ética. Chegamos, assim, 
a partir de conceitos filosóficos, ao 
caso brasileiro de falta de ética e 
de comportamento moral por parte 
de tantos políticos brasileiros. Para 
eles, parece não haver distinção 
entre bem e mal, certo ou errado, 
moral imoral ou amoral. Só o que 
lhes interessa é locupletar-se no 
poder, tirar o máximo proveito de 
sua situação, perpetuar-se nela 
diretamente ou através de pa-
rentes ou descendentes que os 
substituam, aparelhar ao máximo 
o órgão público sobre o qual têm 
autoridade com o maior número 
de correligionários e apaniguados 
que lhes serão gratos e saberão 
recompensá-los por seus favores. 
Misturam o público com o privado, 
apoderando-se das benesses dos 
cargos a que tiveram acesso como 
se os mesmos fossem sua proprie-
dade particular e tivessem direito 
de explorá-lo, política e financei-
ramente, como tal. Essa mentali-
dade deturpada conduz ao crime 
de corrupção. A palavra corrupção 
relaciona-se a outras de sentido 
conexo, como putrefação, suborno, 
prevaricação, devassidão, lesa-pá-
tria. O brasileiro vem sendo, nos 
últimos tempos, assombrado por 
um crescente número de denún-
cias de corrupção nos órgãos go-
vernamentais e órgãos de interes-
se público infiltrados por homens 
sem caráter, a mando de partidos 
ou grupos políticos, exclusivamen-
te para roubar e desviar recursos 
públicos, que enchem bolsos parti-
culares e cofres políticos. Não nos 
deixemos iludir por termos politi-
camente corretos como malfeitos, 
desvios de conduta e que tais: 
corrupção é crime. Não se trata 
de delito menor, infração descul-
pável, ato de aloprados: trata-se 
de crime, e dos mais graves que 
um servidor público pode come-
ter, pois estará se apropriando do 
que lhe foi confiado para guardar 
e gerir da maneira mais eficaz que 
lhe seja possível, em nome da so-
ciedade.Também são inválidas as 
desculpas de que “todos procedem 
assim”, como se pertencer a uma 
quadrilha de bandidos justificasse 
o roubo. Além disso, a generaliza-
ção é mentirosa: nem todos proce-
dem assim. Na apresentação de 
seu livro “Década Perdida”, sobre 
os dez anos de PT no poder, o 
Prof. Marco Antonio Villa pinta, em 
cores vivas, o triste momento his-
tórico que atravessamos: “Vivemos 
um tempo sombrio, uma época de 
vale-tudo. Desapareceram os ho-
mens públicos. Foram substituídos 
pelos políticos profissionais. Todos 
querem enriquecer a qualquer pre-
ço. E rapidamente. Não importam 
os meios. Garantidos pela impu-
nidade, sabem que se forem apa-
nhados têm sempre uma banca 
de advogados, regiamente pagos, 
para livrá-los de alguma condena-
ção. Os escândalos de corrupção 
– e foram tantos – não representa-
ram um ponto fora da curva. Eram 
parte do projeto de poder, no qual 
não se dissociou, em momento al-
gum, o interesse público do parti-
dário – e, algumas vezes, do sim-
ples atendimento aos interesses 
privados da sua liderança, como no 
escândalo do mensalão. São anos 

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Clóvis Pupper Bandeira

 Comecemos pelas defini-
ções. Moral deriva do latim mores, 
"relativo aos costumes". Esta pala-
vra se originou a partir do intento 
dos romanos traduzirem a palavra 
grega êthica, e não traduz por com-
pleto a palavra grega originária. É 
que êthica possuía, para os gre-
gos, dois sentidos complementa-
res: o primeiro derivava de êthos 
e significava, numa palavra, a inte-
rioridade do ato humano, ou seja, 
aquilo que gera uma ação genuina-
mente humana e que brota de den-
tro do sujeito moral, ou seja, êthos 
remete-nos para a intenção. Por 
outro lado, êthica significava tam-
bém éthos, remetendo-nos para 
a questão dos hábitos, costumes, 
usos e regras, o que se materializa 
na assimilação social dos valores. 
A tradução latina do termo êthica 
para mores "esqueceu" o sentido 
de êthos (a dimensão pessoal do 
ato humano), privilegiando o senti-
do comunitário da atitude valorati-
va. Dessa tradução incompleta re-
sulta a confusão que muitos, hoje, 
fazem entre os termos ética e mo-
ral. A ética pode encontrar-se com 
a moral[1], pois a suporta, na medi-
da em que não existem costumes 
ou hábitos sociais completamente 
separados de uma ética individual. 
Da ética individual se passa a um 
valor social, e deste, quando devi-
damente enraizado numa socieda-
de, se passa à lei. Assim, pode-se 
afirmar, num sentido geral, que 
não existe lei sem uma ética que 
lhe sirva de alicerce. Os princípios 
morais como a honestidade, a 
bondade, o respeito, a virtude de-
terminam o sentido moral de cada 
indivíduo. São valores universais 
que regem a conduta humana e 
as relações saudáveis e harmonio-
sas. Neste sentido, ética pode ser 
definida como a ciência que estuda 
a conduta humana e a moral é a 
qualidade desta conduta, quando 
se julga do ponto de vista do Bem 
e do Mal. Num sentido menos fi-
losófico e mais prático, podemos 
compreender um pouco melhor 
esse conceito examinando certas 
condutas do nosso dia a dia, quan-
do nos referimos, por exemplo, ao 
comportamento de alguns profis-
sionais como um médico, jornalis-
ta, empresário ou político. Para es-
tes casos, é bastante comum ouvir 
expressões como: ética médica, 
ética jornalística, ética empresarial 
e ética pública. O tema da ética no 
serviço público está diretamente 
relacionada com a conduta dos 
funcionários que ocupam cargos 
públicos. Tais indivíduos devem 
agir conforme um padrão ético, exi-
bindo valores morais como a boa 
fé, honestidade e outros princípios 
necessários para uma vida saudá-
vel no seio da sociedade. Quando 
uma pessoa é eleita para um cargo 
público, a sociedade deposita nela 
confiança, e espera que ela cum-
pra um padrão ético. Assim, essa 
pessoa deve estar ao nível dessa 
confiança e exercer a sua função 
seguindo determinados valores, 
princípios, ideais e regras. Para 
isso ela deve estar preparada para 
pôr em prática políticas que benefi-
ciem o país e a comunidade a nível 
social, econômico e político. Infe-
lizmente os casos de corrupção no 
âmbito do serviço público são fruto 

 “O tempora! O mores!” 
exclamava Cícero contra a depra-
vação de seus contemporâneos. 
“Ó tempos! Ó costumes!” ecoamos 
hoje, mais de dois mil anos depois. 
[1] Moral pode ser também uma 
palavra masculina. Neste caso, 
significa estado de espírito, vigor 
na ação, espírito de luta, confiança, 
coragem. (Clovis Purper Bandeira 
é General de Divisão e editor de 
opinião do Clube Militar).

marcados pela hipocrisia. Não há 
mais ideologia. Longe disso. A dis-
puta política é pelo poder, que tudo 
pode e no qual nada é proibido. 
O Brasil de hoje é uma socieda-
de invertebrada. Amorfa, passiva, 
sem capacidade de reação. É uma 
República bufa, uma República pe-
tista.” Este, infelizmente, é o preço 
que uma Nação paga por aceitar 
a falta de ética e de moral em seu 
serviço público.

o "New York Times". A conversa ob-
tida pelo FBI entre Hawilla e Marin 
ocorreu em abril do ano passado, 
em Miami. Parte do diálogo é re-
produzido textualmente na acusa-
ção da Justiça divulgada na última 
quarta (27/5), dia em que houve a 
prisão de sete dirigentes da Fifa na 
Suíça. O assunto entre eles era a 
distribuição do pagamento anual de 
R$ 2 milhões de propina relaciona-
da aos direitos de transmissão da 
Copa do Brasil, torneio que é dispu-
tado desde 1989. Sempre de acor-
do com a investigação americana, 
Marin sugere que o seu antecessor, 
Ricardo Teixeira, deveria parar de 
receber. A divisão a partir dali só 
seria entre ele e Marco Polo Del 
Nero, que assumiu a CBF neste 
ano. Teixeira e Del Nero não são ci-
tados nominalmente na acusação, 
mas aparecem, respectivamente, 
como "coconspirador 11" e "co-
conspirador 12". Hawilla, por sua 
vez, aparece como "coconspirador 
2". O diálogo em poder do FBI é 
este, em tradução livre: "Em deter-
minado momento, quando [Hawilla] 
perguntou se era realmente neces-
sário continuar pagando propinas 
para seu antecessor na presidência 
da CBF, Marin disse: 'Está na hora 
de vir na nossa direção. Verdade 
ou não?'. "[Hawilla] concordou di-
zendo: "Claro, claro, claro. Esse di-
nheiro tinha de ser dado a você [ou 
vocês]'. Marin concordou: "É isso". 
Após a prisão de Marin e a reve-
lação do teor da investigação, Del 
Nero deixou o congresso da Fifa na 
Suíça e voltou às pressas para o 
Brasil. (Fonte: Site UOL)

 Um dos principais pivôs 
da investigação sobre a Fifa, o 
empresário paulista José Hawilla 
colabora com o FBI (polícia fede-
ral norte-americana) desde o final 
de 2013. A partir daí, ele passou 
a usar grampo em conversas com 
outros envolvidos em esquemas de 
pagamento de propina e lavagem 
de dinheiro ligados a contratos de 
futebol, incluindo o então presiden-
te da CBF, José Maria Marin, que 
está preso na Suíça há uma sema-
na. A Folha apurou que abordagem 
do FBI ocorreu logo após o próprio 
Hawilla, 71, ter sido gravado por 
outro envolvido. Em dezembro, ao 
final de cerca de um ano de cola-
boração, ele formalizou um acordo 
com Justiça pelo qual se declara 
réu confesso e se compromete a 
pagar US$ 151 milhões (cerca de 
R$ 473 milhões), dos quais o em-
presário já depositou US$ 25 mi-
lhões (R$ 78 milhões). Hawilla é 
fundador e dono da Traffic, a maior 
empresa de marketing esportivo da 
América Latina. Seus negócios in-
cluem também a TV TEM, afiliada 
da Rede Globo que transmite para 
318 municípios do interior paulista. 
Segundo reportagem recente do 
jornal "Miami Herald", em abril do 
ano passado, o empresário gravou 
até uma conversa com Aaron Da-
vidson, presidente da Traffic USA, 
filial da sua empresa nos EUA. Da-
vidson também foi indiciado. Além 
de Hawilla, ao menos outro réu 
confesso, o ex-membro do comi-
tê executivo da Fifa Chuck Blazer, 
concordou em gravar conversas 
para o FBI sobre propina, segundo 

Réu confesso, Hawilla colabora com 
o FBI desde o final de 2013

cumentação foi impedida de jogar 
e foi eliminada da competição.  O 
futsal Masculino Módulo II fez uma 
competição muito boa, mas deixou 
o favoritismo cair na final quando 
foi derrotado pelos donos da casa 
por 3 a 0 na final.  Já a equipe 
Futsal Feminino venceu a equipe 
da casa e a equipe de Uberlândia 
e pelo terceiro ano consecutivo, e 
avança para a fase Regional.  

 Na última semana, (29) 
sexta-feira na Cidade de Campina 
Verde foi realizada a etapa Micro 
Regional do JEMG, com jogos de 
basquete, futsal, handebol e Vôlei 
envolvendo alunos de 12 a 14 anos 
no módulo I e 15 a 17 anos no Mó-
dulo II, todas as modalidades nos 
naipes Masculinos e Femininos.  A 
Cidade do Prata teve representan-
tes no Futsal Masculino e Femini-
no e o Handebol Feminino Módu-
lo II coma participação da Escola 
Estadual do Prata e no Handebol 
Feminino Módulo I representante 
Escola Estadual Noraldino Lima.  A 
equipe de Handebol Feminino Mó-
dulo I perdeu para Uberlândia, mas 
se recuperou ao vencer de Araguari 
ficando na segunda colocação. Já 
a equipe de Handebol Feminino 
Módulo II com problemas de do-

JEMG
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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

GIRO DE NOTICIAS
estimativa é do tributarista Gil-
berto Luiz do Amaral, do Institu-
to Brasileiro de Planejamento e 
Tributação (IBPT). Segundo o 
cálculo, isso equivale a 151 dias 
de trabalho - o equivalente ao 
período que se encerrou no úl-
timo dia de maio deste ano. Os 
dados foram divulgados em um 
evento da Associação Comercial 
de São Paulo (ACSP). O número 
de dias trabalhados necessários 
para pagar tributos é igual ao 
do ano passado. Em 2012 e em 
2013, eram 150. A carga tributá-
ria brasileira - valor de todos os 
impostos pagos pelos cidadãos 
e empresas na proporção das 
riquezas produzidas no país - su-
biu pelo segundo ano consecuti-
vo e somou 35,42% do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2014, ante 
um percentual de 35,04% em 
2013. O percentual de 35,42% é 
o maior da série histórica da pes-
quisa, que foi iniciada em 1986. 
A carga tributária oficial do país 
só deve ser divulgada pela Re-
ceita Federal no fim deste ano. O 
estudo também compara a quan-
tidade de dias necessários para 
pagar impostos de vários países, 
entre os quais o Brasil fica na 8a. 
posição. - Ranking : 1 - Dinamar-
ca: 176 dias - 2 - França: 171 dias 
- 3 - Suécia: 163 dias - 4 - Itália: 
163 dias - 5 - Finlândia: 161 dias 
- 6 - Áustria: 158 dias - 7 - No-
ruega: 157 dias - 8 - Brasil: 151 
dias - 9 - Hungria: 142 dias - 10 
- Argentina: 141 dias - 11 - Bélgi-
ca: 140 dias - 12 - Alemanha: 139 
dias - 13 - Espanha: 138 dias - 14 
- Islândia: 135 dias - 15 - Reino 
Unido: 132 dias. (Jornal da Cida-
de - Poços de Caldas/MG) 

AVON É CONDENADA - Avon 
é condenada a pagar R$ 20 mil 
para vendedora. Promotora de 
vendas de Belém (PA) sofreu aci-
dente de trabalho. Por decisão 
da Segunda Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho, a Avon terá 
que indenizar em R$ 20 mil uma 
promotora de vendas de Belém 
(PA) que caiu da escada dentro 
de casa e fraturou o tornozelo. O 
incidente foi considerado aciden-
te de trabalho. A decisão do TRT 
foi mantida pelo TST, que não 
conheceu do recurso da empresa 
contra o valor da indenização. O 
acidente aconteceu em setem-
bro de 2007 quando a promoto-
ra saía para o trabalho. Ela ficou 
afastada em auxílio doença até 
janeiro do ano seguinte e, em fe-
vereiro, foi demitida. Em março, 
por iniciativa própria. emitiu Co-
municação de Acidente de Tra-
balho (CAT) ao INSS, que deferiu 
o novo auxílio doença. A vende-
dora alegou que não poderia ter 
sido dispensada e pediu uma in-
denização por danos morais pelo 
fato do direito não ter sido reco-
nhecido pela empregadora. Em 
sua defesa, a Avon alegou que 
o fato se tratou de um acidente 
doméstico e que a revendedora 
estava apta ao trabalho quando 

PETROBRÁS - Salvar a Petro-
bras (e o Brasil, é preciso. - Sou 
de uma geração que cresceu 
ouvindo que a Petrobras é nos-
sa - do povo brasileiro - e que 
seria a grande alavanca para o 
desenvolvimento do país sem de-
pender dos fornecedores interna-
cionais de combustíveis e, princi-
palmente, das restrições políticas 
e da espoliação econômica im-
postas ao mercado pelos árabes 
produtores na sua contenda com 
os grandes consumidores. Isso 
dito anos a fio tornou-se uma ver-
dade presente em nossas vidas, 
independente da comprovação 
se verdade ou não. Agora, na 
publicação do balanço da com-
panhia, ao vê-la roubada em R$ 
6 bilhões pelos esquemas de cor-
rupção e espoliada em outros R$ 
15 bilhões pela incompetência e 
megalomania dos governos que 
pilotaram e incúria de muitos de 
seus dirigentes e altos funcioná-
rios, todos remunerados a peso 
de ouro, sinto-me escandalosa-
mente roubado. A mola mestra 
da economia nacional está en-
fraquecida porque foi saqueada e 
vitimada por operadores de risco, 
que desenvolveram projetos in-
viáveis e políticas insustentáveis 
com o objetivo nítido de susten-
tar uma política governamental 
ufanista que, bem analisada, não 
tinha do que se ufanar. Produziu-
-se a fantasia do Brasil autosu-
ficiente em petróleo, falou-se 
maravilhas do pré-sal, construiu-
-se no Recife a refinaria que in-
teressava mais à Venezuela, en-
tão governada pelo tresloucado 
"companero" Hugo Cháves e, 
nas grandes obras, manteve-se o 
esquema de propina, destinado, 
entre outras coisas, a comprar o 
apoio parlamentar ao governo. O 
momento é de luto nacional. To-
dos os brasileiros são vítimas da 
escandalosa gestão de risco da 
Petrobrás. A Operação Lava-Jato 
pilotada pelo juiz Sérgio Moro, é 
apenas uma lanterna dentro da 
imensa escuridão moral que se 
abateu sobre os negócios públi-
cos, políticos e a sociedade. Infe-
lizmente, o Congresso Nacional, 
grande fórum que poderia atuar 
no deslinde do malfadado esque-
ma de lesa-pátria, está comba-
lido pelo envolvimento de parte 
de seus membros nos crimes e 
inconformidade a apurar. Oxalá, 
mesmo assim, ainda tenha con-
dições de apurar os malfeitos, 
apontar os malfeitores e salvar o 
Brasil sem que isso venha a cau-
sar a quebra da tão decantada 
e hoje vilipendiada democracia. 
Salvar a Petrobras (e o Brasil), é 
preciso... (Dirceu Cardoso Gon-
çalves - Aspomilpm - Poços de 
Caldas/MG)

IMPOSTO - Brasileiro trabalhou 
até o fim de maio só para pagar 
imposto. - Neste ano, 41,37% de 
todo o rendimento que os brasi-
leiros ganharam, em média, será 
destinado para pagar tributos. A 

seu próprio domicílio, modalida-
de largamente adotada por várias 
empresas". No recurso ao TST, a 
empresa pediu apenas a redução 
da condenação. Por maioria, a in-
denização permaneceu em R$ 20 
mil. Em nota, a Avon afirma que 
"se trata de uma decisão isolada 
proferida pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 8a. Região (PA), 
em 2009", e reforça que "a autora 
da ação era empregada da em-
presa, contratada como Gerente 
de Setor". Segundo o comunica-
do, a companhia está analisando 
as medidas judiciais cabíveis no 
momento. (Portal NewTrade - 
São Paulo/SP)       

foi demitida, não tendo direito à 
estabilidade ou indenização. No 
TRT, a discussão principal foi 
saber se o acidente ocorrido em 
casa poderia ser considerado 
acidente de trabalho. A conclusão 
foi a de que o trabalho da vende-
dora era eminentemente externo, 
porque a Avon sequer tinha escri-
tório em Belém. "No caso, é per-
feitamente possível reconhecer 
a casa como local do seu traba-
lho, haja vista que ali executava 
funções relacionadas com seu 
emprego", assinalou o TRT, em 
decisão. "Entender o contrário 
estar-se-ia desprotegendo, por 
exemplo, aquele que trabalha no 
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Estrada do Cachoeirão

foi construída uma nova ponte. 
Além de recuperar estradas, a Pre-
feitura ainda tem reformado pon-
tes. Com muito trabalho e planeja-
mento, realizaremos outras ações 
concretas, garantindo uma melhor 
qualidade de vida aos produtores, 
trabalhadores rurais e familiares. 

 Nos meses de abril e maio 
a Secretaria de Assistência Rural 
tem trabalhado intensamente na re-
cuperação das estradas rurais para 
que tudo seja normalizado o mais 
breve possível. A estrada do Ca-
choeirão foi aberta e cascalhada do 
Vale do Rio Grande até a pista de 
Campina Verde próximo a Fazenda 
Xanadú, aproximadamente 20 km 
de estrada recuperada. A Estrada 
da Caçada Feia próximo à proprie-
dade do Adriano e Barraca foi feita 
uma nova ponte. A estrada do cemi-
tério foi 100% recuperada e toda a 
parte interna melhorada. A estrada 
da Cutrale foi 100% resgatada. Es-
trada Souza Cruz (córrego fundo), 

Escola Nossa Senhora Aparecida 
Irmã Janete Oss Emer, a secretá-
ria de educação Liodê Aparecida 
Lopes Arantes. Representando o 
vice-prefeito José Carlos Chaves 
Cunha (in memoriam) seu filho 
Gustavo Franco cunha e sua mãe 
Patrícia Franco Cunha, demais 
autoridades, colaboradores, corpo 
docente e discente presentes.  O 
local estava em situação lamentá-
vel, colocando em risco a vida dos 
alunos e professores, com tetos e 
paredes ameaçando cair. O local 
foi todo reformado e ganhou mais 
duas salas de aula. O prefeito Dr. 
Anuar foi homenageado com o ca-
rinho de alunos da escola. Agora, 
e só os alunos cuidarem do espa-
ço público, que é nosso! 

Prefeitura recupera estradas rurais Inauguração “Reforma e Ampliação”
Escola Municipal 

Dr. Severiano Vilela Junqueira
 Nesta sexta-feira (29), foi 
entregue à população do Prata as 
obras de reforma e ampliação da 
Escola Municipal Dr. Severiano 
Vilela Junqueira. Esteve presen-
tes o prefeito municipal Dr. Anuar 
Arantes Amui acompanhado de 
sua esposa Letícia Gardim Mon-
teiro Amui, o Deputado Federal 
Tenente Lúcio, a vereadora de 
Uberlândia Jerônima Carlesso, o 
Padre da Paróquia Nossa Senho-
ra do Carmo José Eduardo Faria, 
a Diretora da Escola in augurada 
Marilza Viana Silvério, e vice Apa-
recida das Graças Nunes Silva, 
veradores, Romecarlos Costa 
Nunes, João Batista Alves Silva, 
Ruberlei Alves Gonzaga e Wilson 
Nunes Rezende, a Diretora da 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA, JUNTAMENTE COM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INFOR-
MA QUE REALIZARÁ AUDIÊNCIA PÚBLICA NO DIA 11/06/2015, A 
PARTIR DAS 19:00 HORAS, NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE PRATA, PARA ABORDAR AS IRREGULARIDADES NOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NA AVENIDA 
BRASÍLIA.

Estrada da Caçada Feia (ANTES) Estrada da Caçada Feia (DEPOIS)

Limpeza Cemitério Rio do Peixe              

Recuperação estrada Cutrale 80% 
recuperada

Estrada Souza Cruz – Córrego 
Fundo Ponte (ANTES)

Estrada Souza Cruz – Córrego 
Fundo Ponte (DEPOIS)

de Noronha. A partir de terça-feira 
(09), iniciarão os recapeamentos 
em outras ruas deste bairro, as-
sim melhorando a locomoção de 
veículos e pedestres, 

 Nesta terça-feira, 02, 
foi realizado o recapeamento 
nas ruas do Bairro Oliveira, Rua 
F(Conjunto Padre Ângelo Féo), 
Rua Pernambuco e Rua Fernando 

Iniciado Recapeamento no 
Bairro Oliveira

CHAMADA PÚBLICA

Rua F (Conj. Padre Ângelo Féo) 
(ANTES) 

Rua F (Conj. Padre Ângelo Féo) 
(DEPOIS)

Rua Pernambuco (ANTES)                                                     Rua Pernambuco (DEPOIS) Rua Fernando de Noronha (ANTES)                                                   Rua Fernando de Noronha (DEPOIS)


