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4º Conferência Municipal de Saúde de Prata – MG

 Foi realizado no ultimo 
final de semana os Juninões da 
Escola Municipal Vila Vicentina, 

Festa Junina 
Escola Municipal Mariana Clara 
de Gouveia e na Creche Elza Ba-
ronesa no Bairro Progresso. 

 A Prefeitura do Prata 
juntamente com a Secretaria 
de Saúde realizou nos dias 07 
e 08 de Julho a "4º Conferência 
Municipal de Saúde de Prata – 
MG". O evento tem o objetivo de 
valorizar a saúde do município e 

todos os usuários do SUS e ava-
liar a situação da saúde, propor 
condições de acesso, acolhi-
mento, definir diretrizes e priori-
dades para as políticas de saúde 
e desenvolvimento do controle 
social. Continua página 3...

Cavalgada do dia 02 de agosto de 2015. Contamos com sua participação.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
RECADINHO - Politicamente falan-
do, a Politeia foi interpretada, nas 
entrelinhas, como um movimento 
do Procurador-Geral Rodrigo Ja-
not, que deseja ser reconduzido 
ao cargo pela Presidenta Dilma, 
em ação que muito interessa ao 
governo contra seus opositores no 
Senado. A leitura de Renan & Cia 
foi mais ou menos esta: "Se vocês 
insistirem nas manobras para der-
rubar a Dilma, nós acabamos com 
vocês antes, aproveitando o rigor 
seletivo na Lava Jato". Pelo que 
se constata, o fogo amigo nunca 
esteve tão infernal em Brasília - o 
que favorece, claramente, a "opo-
sição" contra Dilma Rousseff, cada 
dia mais impopular, desgastada, 
desmoralizada e sem condições de 
governabilidade.
REAÇÃO DOS ATINGIDOS - Re-
nan Calheiros ficou tão pt da vida 
com a Politeia que fez questão de 
ler uma nota oficial da Presidên-
cia do Senado: "Na manhã desta 
terça-feira, a PF deflagrou a Ope-
ração Politeia, que cumpriu 53 
mandados de busca e apreensão 
expedidos pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) contra políticos 
com foro privilegiado alvos de seis 
inquéritos instaurados na Corte a 
partir da Lava-Jato. — Todos são 
obrigados a prestar esclarecimen-
tos à Justiça, notadamente os 
homens públicos, já que nenhum 
cidadão está acima da lei. Entre-
tanto, causa perplexidade alguns 
métodos que beiram à intimidação. 
Busca e apreensão nas dependên-
cias do Senado deverá ser acom-
panhada da Polícia Legislativa. 
Disso não abrimos mão. Buscas a 
apreensões sem a exibição da or-
dem judicial e sem os limites das 
autoridades que a estão cumprin-
do não são busca e apreensão, é 
invasão. É uma violência contra as 
garantias constitucionais em de-
trimento do Estado Democrático 
de Direito. É imperioso assegurar 
o respeito ao processo legal, ao 
contraditório para que as defesas 
sejam exercidas em sua plenitude, 
sem nenhum tipo de prejuízo, ne-
nhum tipo de restrição. As institui-
ções, entre si independentes, pre-
cisam estar atentas e zelosas ao 
cumprimento e respeito aos limites 
estabelecidos na Constituição para 
que não percamos garantias que 
foram duramente reconquistadas".
CARRÕES BRILHARAM - Midia-
ticamente, um fato simbólico da 
operação Politeia chamou a aten-
ção de todo mundo: A Ferrari, a a 
Lamborguini e o Porsche apreen-
didos na famosa "Casa da Dinda" 
de Fernando Collor de Mello, que 
soltou a bronca no Facebook: "A 
medida invasiva e arbitrária é fla-
grantemente desnecessária, consi-
derando que os fatos investigados 
datam de pelo menos mais de dois 
anos, a investigação já é conheci-
da desde o final do ano passado, 
e o ex-presidente jamais foi sequer 
chamado a prestar esclarecimen-
tos. Ao contrário disso, por duas 
vezes o senador se colocou à dis-
posição para ser ouvido pela Po-
lícia Federal, sendo que nas duas 

vezes seu depoimento foi desmar-
cado na véspera. Medidas dessa 
ordem buscam apenas constranger 
o destinatário, alimentar o clima de 
terror e perseguição e, com isso, 
intimidar futuras testemunhas".
MUITA GRANA - Também chamou 
atenção a apreensão de R$ 3,67 
milhões, em espécie, no escritório, 
em São Paulo, de Carlos Alberto 
de Oliveira Santiago, empresário 
do setor de combustíveis. Também 
mereceram destaque os manda-
dos de busca e apreensão que ti-
veram como objeto exclusivo uma 
varredura nas salas dos funcioná-
rios José Zonis e Luiz Cláudio San-
ches, na sede da BR Distribuidora, 
e instalações de um consórcio na 
Refinaria Abreu e Lima.  CUNHA 
VÊ MAIS LONGE - Há na Câmara 
quem tenha visto na conversa de 
Eduardo Cunha com Gilmar Men-
des sobre o impeachment de Dilma 
– aquela que Mendes diz ter havi-
do, mas que Cunha nega – mais do 
que uma mera análise de conjun-
tura. Se o TSE cassar a chapa Dil-
ma-Temer e convocar novas elei-
ções, Cunha assume a presidência 
da República por 90 dias. Neste 
período, Cunha, encrencadíssimo 
na Lava-Jato, seria não só o che-
fe da Polícia Federal mas também, 
caso tudo aconteça entre e agosto 
e setembro, o responsável por es-
colher o procurador-geral da Repú-
blica dos próximos dois anos. Teria 
a faca e o queijo na mão para se 
vingar de Rodrigo Janot. Por Lauro 
Jardim – Radar on-line – Site Re-
vista VEJA)
APADRINHADO DE COLLOR 
PERDEU O POSTO, LITERAL-
MENTE - Um dia depois de cair a 
casa de Fernando Collor, a BR Dis-
tribuidora demitiu hoje o último de 
seus afilhados na estatal, o diretor 
de Postos, Luis Alves Lima Filho. 
Também saiu Andurti de Barros, 
diretor da cota do PT. (Por Lauro 
Jardim)
TESTAMENTO APREENDIDO 
- Aos colegas, no plenário do Se-
nado, Fernando Collor contou que 
até o seu testamento, “lacrado”, os 
agentes da PF levaram ontem na 
busca e apreensão de documentos 
em sua casa. (Por Lauro Jardim)
VEREADOR NEGA TER CON-
TRATADO PESSOAS PARA INTI-
MIDAR PROCURADOR - O verea-
dor e presidente do Sindicato dos 
Vigilantes de Uberlândia, Juliano 
Modesto (Solidariedade), negou ter 
contratado pessoas para intimidar, 
seguir e fotografar o procurador do 
Trabalho Paulo Gonçalves Veloso. 
O parlamentar disse ainda “não ter 
motivo” para querer interromper 
qualquer investigação por parte do 
Ministério Público. Acompanhado 
de advogado, Modesto concedeu 
uma entrevista coletiva no início da 
tarde desta terça-feira (14) em seu 
gabinete. O vereador afirmou que 
soube das ameaças ao procurador 
apenas por meio da imprensa. Já 
o advogado do vereador, Rodrigo 
Ribeiro Pereira, disse ter achado 
“precipitada” a exposição do cliente 
antes de qualquer investigação ser 
concluída por parte do Ministério 
Público do Trabalho. (Fonte: Portal 
G1)

C l a s s i f i c a d o s
VENDO AGIO DE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ: Tratar (34) 
9136-0096 ou 9999-8767.
VENDO CONSORCIOS EM ANDAMENTO - Tratar (34) 9974-7205
ALUGO SALAS COMERCIAIS MEDINDO 7X4, 5 m NO ESPAÇO GA-
LERIA – Na Rua Dom Eduardo 715: Tratar (34) 9974-7205. 
ALUGO CASA DE ESQUINA – Na Rua Coronel Emidio Marques com 2 
quartos, copa conjugada com a cozinha, banheiro azulejado até o teto, 
área de serviço com varanda, garagem e quintal grande. Tratar: (34) 
9136-0096 ou 9999-8767.
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

Alugo casa na Rua Cel. Emídio Marques, com 2 
quartos, banheiro azulejado ate o teto, área de 

serviço com varanda, garagem e quintal grande. 

Tratar: 9999-8767 (CTBC) ou 9136-0096 (TIM)

ALUGO CASA

observância ao sistema Constitu-
cional que, ironicamente, serviria 
para proteger essa mesma socie-
dade do arbítrios do Estado.” Para 
a defesa, “à luz do princípio da pre-
sunção de inocência”, o novo de-
poimento do lobista Júlio Camar-
go não pode servir de base para 
uma preventiva. “Máxime quando 
o suposto delator (Júlio Camargo), 
anteriormente, em nenhum mo-
mento narrou afirmado qualquer 
fato envolvendo o peticionário, que 
tivesse o condão de lastrear uma 
custódia cautelar.”  No documento 
Dirceu informou que por diversas 
vezes procurou, via defesa, para 
se colocar à disposição para es-
clarecer todo e qualquer questio-
namento e para tentar demonstrar 
a desnecessidade de uma prisão 
preventiva. “Não obstante, e ape-
sar de seus pedidos formais para 
que fosse ouvido (em Curitiba ou 
em Brasília, onde cumpre pena), 
o fato é que até hoje não sinali-
zou a força tarefa qualquer esforço 
concreto nesse sentido. José Dir-
ceu nunca pôde, até o momento, 
mesmo querendo, explicar quais-
quer dúvidas porventura existentes 
quanto a seus negócios, realizados 
no passado.” (Fonte: Site Estadão)

Dirceu diz que “não aguenta mais a situação”

 O ex-ministro-chefe da 
Casa Civil José Dirceu informou o 
juiz federal Sérgio Moro, que con-
duz os processos da Operação 
Lava Jato, na noite desta terça-
-feira, 14, que “não aguenta mais 
a situação”. Em novo pedido para 
não ser preso preventivamente no 
inquérito que investiga seu envol-
vimento com o esquema de propi-
na na Petrobrás, por meio de sua 
empresa a JD Assessoria e Con-
sultoria, ele afirma que foi ”rotulado 
indelevelmente de inimigo público”. 
“Com seus 70 anos e rotulado inde-
levelmente de inimigo público, não 
aguenta mais a situação a qual é 
submetido diariamente”, informou 
Dirceu, por meio de seu defensor, 
o criminalista Roberto Podval. Se-
gundo o criminalista, “para caracte-
rizar de vez como suplício a situ-
ação psicológica que se encontra” 
Dirceu, durante todo dia de ontem 
um veículo de rede de televisão 
permaneceu estacionado na porta 
da residência do ex-ministro, “cer-
tamente aguardando a tão espera-
da prisão”. “E isso, para regozijo de 
uma sociedade que, infelizmente, 
se contenta e festeja o encarcera-
mento prévio, sem processo, sem 
formação de culpa e sem qualquer 

“Em novo pedido a juiz Sérgio Moro para não ser preso pela Lava 
Jato, ex-ministro suspeito de receber propina justifica que está 

com idade avançada, aflito e angustiado”
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Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

Senado estuda ingressar no STF contra 
ação da PF, diz Renan Calheiros

dos senadores Fernando Collor 
(PTB-AL), Ciro Nogueira (PP-PI) 
e Fernando Bezerra (PSB-PE). 
Em nota, ele disse que a PF "in-
vadiu" e que há norma do Sena-
do prevendo o acompanhamento 
da ação pela Polícia Legislativa. 
Renan destacou também que os 
métodos da PF causaram "perple-
xidade" e "beiraram à intimidação". 
- Está sendo estudado (ingressar 
com alguma ação no Supremo). E 
pretendo (mencionar isso no en-
contro do Supremo). Vou conver-
sar com o presidente do Supremo. 
Eu estive lá conversando com ele, 
sobre reforma política, vamos mar-
car para conversar. Já demos uma 
nota (sobre a operação da PF) - 
disse Renan. (Fonte: Site G1)

 O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), dis-
se nesta quarta-feira que o Senado 
estuda ingressar no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contra a atua-
ção da Polícia Federal na operação 
envolvendo senadores investiga-
dos na Lava-Jato e, principalmen-
te, para garantir a participação da 
Polícia Legislativa nas ações que 
sejam realizadas em áreas do 
Senado, como apartamentos re-
sidenciais dos senadores. Renan 
disse que se encontrará com o 
presidente do STF, ministro Ricar-
do Lewandowski, sobre o assunto 
e a "conjuntura" atual. Renan lem-
brou que, na terça-feira, criticou 
a atuação da PF na operação de 
busca e apreensão em residências 

Continuação página 1...

Inauguração Caps
Wilson Nunes, Romecarlos Costa 
e Ruberlei Alves (Rubico). 

 A Prefeitura do Prata 
inaugurou no dia 09 de Julho o 
Centro de Atendimento Psicosso-
cial – CAPS, um serviço específico 
para colher pacientes com trans-
tornos mentais, estimular a inte-
gração social e familiar e apoiá-los 
em suas iniciativas de busca da 
autonomia, oferecendo-lhes aten-
dimento médico e psicossocial. 
Contamos com a presença dos 
vereadores João Batista (Rato), 

Dia D
ção de um pacto da sociedade em 
defesa da melhoria da educação 
publica em Minas Gerais. Foi de-
senvolvida em momentos e âmbi-
tos distintos. Primeiramente nas 
escolas, nos dias 08 e 11 de Julho, 
quando os resultados SIMAV/2014 
serão qualificados pelos educado-
res e comunidade escolar.

 Nesta direção organiza 
seus programas, projetos e equi-
pes de trabalho norteando-se nos 
seguintes eixos: sujeitos e tempos 
de vivência, diversidade e inclusão, 
conhecimento, cultura, trabalho e 
saberes docentes, gestão demo-
crática e territorial. “Virada Educa-
ção” como estratégia de constru-
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presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), foi interpelado 
pelos alguns senadores, que pedi-
ram mais tempo para discutir a pro-
posta. Os parlamentares cobraram 
de Renan a promessa que o pee-
medebista tinha feito de criar uma 
comissão para analisar tanto a pro-
posta de alteração no ECA quanto 
de redução da maioridade penal. 
"Esse tema é um tema muitíssimo 
importante. Não dá para votar uma 
mudança tão importante no ECA 
sem uma discussão mais aprofun-
dada", disse o petista Lindbergh 
Farias (RJ). O senador Jader Bar-
balho (PMDB-PA) argumentou que 
a criação da comissão suspendia 
o debate do projeto. Foi colocado 
em votação um requerimento para 
decidir se o projeto seria votado 
ou não. Por 35 votos a 32, os se-
nadores rejeitaram a proposta de 
adiar discussão do projeto. Autor 
da proposta, Serra aproveitou a 
proximidade que tem mantido com 
o presidente da Casa para pedir 
que o projeto fosse apreciado. Na 
segunda-feira, o senador chegou a 
procurar parlamentares contrários 
à aprovação do projeto, inclusive 
o senador Fernando Collor (PTB-
-AL), para tentar convencê-los da 
importância da matéria. (Com Es-
tadão Conteúdo)

Senado aprova internação de até 10 
anos para menores infratores

 O plenário do Senado 
aprovou nesta terça-feira o projeto 
que altera o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e aumenta o 
tempo de internação de menores 
de 18 anos que cometerem crimes 
hediondos e homicídio doloso. O 
prazo máximo passa da pena pas-
sa dos atuais três para dez anos. 
Aprovado por 43 votos a 13, o texto 
segue agora para a apreciação na 
Câmara dos Deputados. O projeto, 
de autoria do senador José Ser-
ra (PSDB-SP), foi um substitutivo 
apresentado à proposta do relator, 
senador José Pimentel (PT-CE). O 
petista acatou a versão de Serra 
no lugar da original, que defendia 
o tempo máximo de oito anos. Pela 
proposta, os menores infratores 
que cometerem crimes graves fi-
carão em uma ala separada dos 
demais dentro dos estabelecimen-
tos socioeducativos. Apesar de ser 
uma ideia de Serra, o projeto rece-
beu o apoio do Palácio do Planalto, 
que o vê como uma alternativa à 
proposta de redução da maioridade 
penal de 18 para 16 anos aprovada 
em primeiro turno pela Câmara dos 
Deputados. O líder do PT, Humber-
to Costa (PE), no entanto, liberou a 
bancada por votar como quisesse. 
Ao anunciar que abriria a ordem do 
dia com a apreciação da projeto, o 

“Proposta que altera Estatuto da Criança e do Adolescente tem 
apoio do Palácio do Planalto, contrário à redução da maioridade 

aprovada em 1ª votação na Câmara”

indústrias brasileiras estão prepa-
radas". Esta é a primeira vez que o 
Brasil vai exportar leite em pó para 
a Rússia. Segundo a ministra, 11 
empresas brasileiras receberam 
autorização do Ministério da Agri-
cultura da Rússia para exportar o 
produto. Mais 11 novas empresas 
de lácteos também estão aguar-
dando a liberação para exportar 
para aquele mercado. A Rússia 
importa anualmente 630 mil tone-
ladas de leite em pó, o equivalente 
a US$ 1,2 bilhão. (Fonte: Mapa)

Brasil pode suprir 50% do 
mercado russo de lácteos

 Em dois ou três anos, 
o Brasil terá condições de suprir 
50% do mercado russo de lácteos, 
incluindo leite em pó, queijo e man-
teiga, disse a ministra Kátia Abreu 
(Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento), durante audioconferência, 
direto de Moscou. Ela participou 
de missão oficial à Rússia para 
estreitar a cooperação e o comér-
cio entre os dois países no setor 
do agronegócio. "Temos competi-
tividade [para atender a demanda 
do mercado russo por leite], e as 

frigoríficos do estado avançam nas 
escalas, mesmo que em um dia, 
como vem acontecendo, a pressão 
baixista aumenta. A necessidade de 
compra de animais se torna menor, 
já que o consumo de carne vem pa-
tinando. No mercado atacadista de 
carne com osso, os preços perma-
neceram estáveis. Mesmo com os 
pagamentos de salário, devido ao 
início de mês, e uma leve melhora 
no consumo, o escoamento não foi 
suficiente para alterar os preços. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Consumo patinando reduz 
compra de boiadas

 Mercado do boi gordo se-
guiu estável na última quarta-feira, 8 
de julho, em São Paulo. Os preços 
permaneceram estáveis para o boi 
gordo e vaca gorda, cotados a R$ 
145,00/@ e R$ 135,00/@, à vista, 
respectivamente. As programações 
de abate das indústrias atendem, 
em média, cinco dias. Existiram ofer-
tas de compras em até R$ 4,00/@, 
abaixo da referência. Algumas es-
calas maiores que a média são de 
boiadas provenientes de contrato a 
termo ou parceria. À medida que os 

Alugo casa na Rua Cel. Emídio Marques, com 2 
quartos, banheiro azulejado ate o teto, área de 

serviço com varanda, garagem e quintal grande. 

Tratar: 9999-8767 (CTBC) ou 9136-0096 (TIM)

ALUGO CASA
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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

pessoas é onde queremos chegar." A 
conversa entre os dois foi cordial. Tan-
to que, no Alvorada, Lula afirmou que 
as divergências entre Levy e o minis-
tro do Planejamento, Nelson Barbosa, 
sobre a redução da meta fiscal preci-
sam ser contornadas. O ex-presidente 
cobrou unidade no governo e chegou 
a elogiar o vice Michel Temer, que co-
manda o PMDB e é articulador político 
do Planalto. Dilma concordou com o 
padrinho, mas não escondeu a insatis-
fação com as últimas críticas feitas por 
ele. Afirmou, ainda, nada poder fazer 
em relação às investigações da PF. 
Nos bastidores, políticos dizem que 
os próximos alvos são os presidentes 
da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), e do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL). Lula não conversava com 
Dilma havia quase um mês, desde que 
criticou a estratégia do Planalto para 
sair da crise. Num encontro com reli-
giosos, o ex-presidente disse que ele e 
a sucessora estavam no "volume mor-
to". O receio do governo é que o novo 
movimento da PF provoque ainda 
mais tensão no relacionamento com a 
base, no momento em que Dilma que 
sofre ameaças de impeachment. Há 
quem avalie, porém, que, se Cunha e 
Renan forem denunciados, o discurso 
pró-saída de Dilma perde consistência 
no Congresso. Além de Lula, participa-
ram da reunião no Alvorada os minis-
tros Aloizio Mercadante (Casa Civil), 
Edinho Silva (Comunicação Social), 
Jaques Wagner (Defesa), Miguel Ros-
setto (Secretaria-Geral), o governador 
de Minas, Fernando Pimentel, e o pre-
sidente do PT, Rui Falcão. Pimentel é 
alvo de operação da PF que apura ar-
recadação ilegal de dinheiro em suas 
campanhas. As informações são do 
jornal "O Estado de S. Paulo".

 Preocupado com os efeitos 
da Operação Lava Jato sobre o gover-
no, que já enfrenta grave crise política, 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va se reuniu na terça-feira (14) com a 
presidente Dilma Rousseff e ministros, 
no Palácio da Alvorada, para montar a 
estratégia de reação. No diagnóstico 
de Lula, o estrago foi grande com as 
buscas e apreensões realizadas em 
casas de políticos da base aliada, como 
o senador Fernando Collor (PTB-AL), 
e o cenário previsto é de mais dificul-
dades. "Preparem-se porque as coisas 
vão ficar piores", afirmou o ex-presi-
dente, segundo relatos obtidos pelo 
jornal "O Estado de S. Paulo". O en-
contro começou por volta do meio-dia, 
com um almoço, e terminou às 16h30. 
Lula estava furioso com a forma como 
a Polícia Federal vem agindo e disse a 
Dilma que ela precisa sair logo dessa 
agenda negativa. "Você não tem que 
ficar falando de Lava Jato", esbravejou 
Lula, de acordo com dois participantes 
da reunião no Alvorada. "Você tem que 
governar, ir para a rua, conversar com 
o povo, divulgar os seus programas. 
Não pode ficar só nessa agenda de 
Lava Jato e ajuste fiscal." Antes de se 
reunir com Dilma, Lula esteve com o 
ministro da Fazenda, Joaquim Levy. 
Pediu a ele que insista em divulgar 
as medidas para a etapa seguinte ao 
ajuste porque, na sua avaliação, o go-
verno deve "vender" esperança. Para 
o ex-presidente, a aprovação de Dilma 
e mesmo a dele desmoronaram muito 
mais por problemas na economia do 
que por denúncias de corrupção na 
Petrobras. Lula disse a Levy que o go-
verno ainda erra na comunicação. "O 
ajuste fiscal não pode ser apresentado 
como um fim em si mesmo", insistiu. 
"O que nós temos que mostrar para as 

Crise atual ainda vai 
“piorar”, avalia Lula
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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 Co-
marca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu 
cartório, os nubentes: - JOSÉ RIVELINO FEITOSA, solteiro, Ajudante, Filho de AN-
TONIO BERNALDINO FEITOSA, e de LUISA MARIA FEITOSA, residente no(a) Rua 
Artur Bernardes, 34, Prata-MG, e APARECIDA FERREIRA DE LIMA, solteira, comer-
ciária, Filha de JOSE FERREIRA SOBRINHO e de ALDEIR BATISTA DE LIMA, re-
sidente no(a) Rua Artur Bernardes, 34, Prata-MG. - ROGÉRIO REIS SILVA, solteiro, 
lavrador, Filho de RONALDO SEBASTIÃO DA SILVA, e de ELIANA DA SILVA ALVES, 
residente no(a) Rua Azarias Junqueira Franco, 23, Prata-MG, e GERLANE RODRI-
GUES DE SALES, solteira, atendente, Filha de LUCIANO DIONIZIO DE SALES e de 
SEVERINA RODRIGUES DE SALES, residente no(a) Rua dos Jatobás, 111, Prata-
-MG. - EDERSON DA SILVA PAHIN, solteiro, serviços gerais, Filho de GERALDO 
FERREIRA PAHIM, e de MARIA NEDINA DA SILVA PAHIM, residente no(a) Rua José 
Augusto, 642, Prata-MG, e DERISLAINE GOMES LIMA, solteira, do lar, Filha de DE-
METRIUS DE SOUZA LIMA e de SIRLEI GOMES MACHADO LIMA, residente no(a) 
Rua Jeronimo Felizardo, 853, Prata-MG. - LUCIANO DE OLIVEIRA, divorciado, pe-
dreiro, Filho de JOSE JERONIMO NETO, e de ZILA SILVA DE OLIVEIRA, residente 
no(a) Rua Aurora Maria de Jesus, 221, Primavera III, Prata-MG, e ROSANA DIAS 
OLIVEIRA, solteira, servidora pública, Filha de ANTONIO DIAS VIEIRA e de MARIA 
OLIVEIRA DIAS, residente no(a) Rua Carlos Camargos, 238, Prata-MG. Se alguém 
tiver conhecimento da existência algum impedimento legal, oponha-o na forma da lei. 
E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente que foi afi-
xado no lugar de costume e publicado na imprensa. Prata-MG, 14 de Julho 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.

EDITAL DE PROCLAMAS
 Faz saber que pretendem casar-se CLÉCIO DE OLIVEIRA BARBOSA e MARTA 
QUEIROZ SOUZA, ELE, brasileiro, solteiro, motorista, com 33  residente na Fazenda 
Taquara, Zona Rural, Patrimônio, município Prata-MG. ELA, brasileira, solteira, es-
tudante universitária, com 33 anos de idade, residente no Assentamento Aprazível, 
Zona Rural, Patrimônio, município de Prata-MG.Se alguém souber de algum impedi-
mento ou causa suspensiva, elencados nos Arts. 1525 do CCB/2002 e seus incisos, 
que proceda á oposição dos mesmos para fins de direito. Patrimônio, 01/07/2015. O 
Oficial Substº (A) Samuel Rezende Vilela. 

de responsabilização individual 
têm respaldo no próprio Estatuto 
da Petrobras - que prevê que seus 
dirigentes podem ser diretamente 
responsabilizados judicialmente 
por atos temerários contra a go-
vernança corporativa. Conforme o 
Art. 23 do Estatuto, os membros do 
Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva responderão, 
nos termos do art. 158, da Lei nº 
6.404, de 1976, individual e solida-
riamente, pelos atos que pratica-
rem e pelos prejuízos que deles de-
corram para a Companhia. Como o 
Alerta Total já antecipou, além de 
envolver o nome de Dilma (ex-pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da petrolífera), a demanda 
de Providence pode escancarar as 
maiores caixas pretas financeiras 
da Petrobras no exterior. A primeira 
é a Petrobras International Finan-
ce Company (PIFCo), sediada em 
Luxemburgo e estranhamente in-
corporada na decisão precipitada 
da assembleia geral extraordinária 
da Petrobras em 16 de dezembro 
de 2013. A outra é a Petrobras Glo-
bal Finance B.V (PGF), sediada 
na cidade holandesa de Roterdã, 
que ninguém no mercado sabe ofi-
cialmente quem são os dirigentes, 
foram acusadas de vendas de títu-
los que prejudicaram investidores 
internacionais. “Os acusadores de 

 A Presidenta do grande 
bordel encantado chamado Brasil 
está tão desmoralizada que é alvo 
de apavorantes boatos. O mais 
recente pode até se transformar 
no maior problema para ela, caso 
peça para sair, ou seja, obrigada 
a deixar a Presidência da Repú-
blica.  O boletim Notícias por Mi-
nuto informou que, na visita aos 
EUA, a comitiva de Dilma teria sido 
abordada por um oficial de justiça 
da Corte do Estado de Rhode Is-
land que teria entregue os termos 
de uma ação judicial que envolve 
o nome dela e mais 12 dirigentes 
da Petrobras, por prejuízos causa-
dos a investidores da cidadezinha 
de Providence. O processo é real. 
Tem o número 14 CV 10117. É to-
cado pela advogada Cheryl Boria, 
do escritório Labaton Sucharow. O 
que não se confirma até agora é a 
suposta "intimação" - coisa impro-
vável de acontecer com uma chefe 
de Estado. No entanto, a denúncia 
de Providence tem tudo para cau-
sar mais estrago que a ação que 
corre na Corte de Nova York, com 
previsão de ficar pronta para julga-
mento em fevereiro de 2016. Além 
disso, se o processo for adiante, 
Dilma ganha mais um estorvo para 
sujar sua imagem em franca deca-
dência. Dilma corre risco concreto 
de ser ré porque ações judiciais 

Risco de ser ré no processo de Providence contra a 
Petrobras é estorvo para acelerar queda de Dilma

de contratos superfaturados à base 
de propina e corrupção. Além de 
mexer com 13 pessoas (só pode 
ser sacanagem numerológica dos 
norte-americanos), a denúncia de 
Providence afeta 15 instituições 
financeiras. Alguns gigantes como 
Morgan Stanley, HSBC Securities, 
e o Itaú BBA nos EUA, são citados 
como réus porque atuaram como 
garantidores dos valores mobili-
ários emitidos pela companhia. 
Dilma, em queda livre de popula-
ridade e sem governabilidade, tem 
muito a se preocupar com a ação 
de Providence. (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 14 
de Julho de 2015).

Providence reclamam que a Petro-
bras levantou US$ 98 bilhões no 
mercado internacional, em títulos 
registrados na NYSE, incluindo no-
tas e American Depositary Shares 
(“ADSs”) representando ações or-
dinárias e preferenciais”. A PFICO 
vendeu US$ 7 bilhões em títulos 
em fevereiro de 2012. A PGF ofere-
ceu US$ 19,5 bilhões em notas em 
maio de 2013 e em março de 2014. 
Os investidores de Providence já 
pedem para ser ressarcidos pelo 
prejuízo com os títulos de renda 
fixa lastreados em dívida da Petro-
bras. A tese é que eles foram indu-
zidos a adquirir papéis da petrolífe-
ra com preços inflados em função 
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cupação de Dilma, ex-presidente 
do Conselho de Administração da 
Petrobras, é que o pior aconteça, 
principalmente, com Palocci (que 
foi conselheiro da Petrobras e tinha 
um apadrinhado no conselho fiscal 
da estatal), na época em que ocor-
reu a roubalheira que a Lava Jato 
investiga nas áreas de Abasteci-
mento e Serviços da estatal de eco-
nomia mista). Dilma também teme 
o quase certo retorno à prisão de 
José Dirceu, porque o condenado 
no Mensalão já emitiu sinais de que 
pode aderir a uma "colaboração 
premiada" que pode arrasar com a 
cúpula da politicagem tupiniquim. 
Dirceu também teve grande influên-
cia em negócios da BR Distribuido-
ra - subsidiária que teve o capital fe-
chado por decisão do time de Lula, 
conforme comprova Ata 1232 da 
reunião do Conselho de Administra-
ção da Petrobras, de 2 de julho de 
2003. Dilma presidia o Conselhão 
que aprovou tal decisão, compos-
to, na época, por ninguém menos 
que: Antonio Palocci Filho, Claudio 
Luiz da Silva Haddad, Fábio Colleti 
Barbosa, Gerald Dinu Reiss, Gleu-
ber Vieira, Jaques Wagner, Jorge 
Gerdau Johannpeter e José Eduar-
do Dutra. Outra pauta da conversa 
nada secreta de Dilma com Lewan-
dowski foi a situação de Lula. Para 
isso, nem precisava Dilma cometer 
a besteira do dispensável, compro-
metedor e nada republicano en-
contro que deveria ter sido secreto, 
mas vazou. Afinal, Lewandowski é 

Dilma tentou saber de Lewandowski, em Portugal, se Palocci, 
Dirceu e Lula eram alvos da Politeia da Lava Jato

 O estouro da Operação 
Politeia, pela Polícia Federal, expli-
ca o real motivo do nada casual en-
contro lusitano, na cidade do Porto, 
entre a Presidenta Dilma Rousseff, 
seu ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, e o presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Ricardo 
Lewandowski. Na área de inteli-
gência, vazou a informação de que 
Dilma quis saber de Lewandowski, 
antecipadamente, se Antônio Pa-
locci Filho, José Dirceu de Oliveira 
e Silva e Luiz Inácio Lula da Sil-
va seriam atingidos por mais uma 
ação policial da Lava Jato que ti-
nha como alvo principal um inimigo 
não-declarado do governo: o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros 
- dentre outros a ele ligados como 
o também senador Fernando Collor 
de Mello, Ciro Nogueira e Fernan-
do Bezerra. Toda a operação já era 
de pleno conhecimento, antecipa-
do, do Supremo Tribunal Federal. 
Caberia ao ministro Teori Zavaski, 
relator dos casos da Lava Jato no 
STF, decretar eventuais prisões ou 
autorizar ações de busca e apreen-
são de documentos em empresas e 
residências de políticos com direi-
to a foro privilegiado que estejam 
sob investigação da Força Tarefa 
do MPF. Por isso, Dilma quis saber 
do presidente Lewandowski, se Pa-
locci, Dirceu e até Lula cairiam na 
rede dos investigadores. Dilma já 
sabia, internamente, que seu inimi-
go Renan e aliados próximos a ele 
seriam atingidos. A principal preo-

sar de já terem sido investidos 
cerca de R$ 1,2 bilhão no proje-
to, principalmente com equipa-
mentos. Na verdade, a Petrobras 
decidiu reverter os investimen-
tos nessa área de fertilizantes 
e outras e vender até mesmo a 
fábrica de amônia de Três Lago-
as (Mato Grosso do Sul), que já 
está 80% concluída. Sem a fá-
brica de Uberaba, o Governo do 
Estado considera inviável outro 
grande projeto que vinha entu-
siasmando prefeitos das regiões 
Central, Centro-Oeste e Triângu-
lo: o gasoduto ligando Queluzito 
(Região Central) a Uberaba. A 
expectativa era de que 50% do 
volume de gás transportado se-
ria consumido pela unidade de 
produção de amônia. “O inves-
timento do gasoduto só se via-
biliza com a planta de amônia”, 
ressaltou o secretário Altamir 
Rôso. O presidente da Gasmig, 
Eduardo Ferreira, garantiu que o 
projeto de implantação do gaso-
duto está em dia e não é a causa 
da decisão da Petrobras de inter-
romper seus investimentos. “O 
gasoduto é um empreendimento 
que muda o patamar de desen-
volvimento de nossas cidades”, 
afirmou o prefeito de Divinópolis 
(Centro-Oeste), Vladimir Azeve-
do, alarmado com o possível fim 
do projeto. Para tentar reverter 
a decisão da Petrobras, depu-
tados das três comissões apro-
varam um requerimento para 
criação de um grupo de trabalho 
integrado também por represen-
tantes empresariais, do Governo 
do Estado e dos municípios inte-
ressados. A ideia, além de bus-
car soluções para a manutenção 
dos investimentos, é buscar a 
liderança do governador Fernan-
do Pimentel no movimento, que 
incluirá o agendamento de au-
diências com ministros e com a 
presidente da República.

Deputados estaduais querem que 
Dilma garanta fábrica de amônia

 Minas Gerais pode per-
der sua melhor oportunidade 
de desenvolvimento econômi-
co, desde a instalação da mon-
tadora de automóveis Fiat, na 
década de 70, e só a presiden-
te Dilma Rousseff pode evitar 
esse desastre. Essa conclusão, 
durante reunião realizada nesta 
terça-feira (14/7/15) na Assem-
bleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG), levou os deputados 
mineiros a criar um grupo su-
prapartidário para buscar, sob a 
liderança do governador Fernan-
do Pimentel, uma decisão polí-
tica da presidente da República 
que garanta a construção, em 
Uberaba (Triângulo Mineiro), de 
um grande complexo de produ-
ção de amônia e derivados, obra 
que foi paralisada pela Petro-
bras. A reunião da ALMG reuniu 
três comissões parlamentares: 
de Turismo, Indústria, Comércio 
e Cooperativismo; de Política 
Agropecuária e Agroindustrial; 
e de Minas e Energia. Também 
participaram o secretário de Es-
tado de Desenvolvimento Eco-
nômico, Altamir de Araújo Rôso; 
o presidente da Companhia de 
Gás de Minas Gerais (Gasmig), 
Eduardo Ferreira; além de re-
presentantes da Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg), prefeitos e ve-
readores. A amônia e seus de-
rivados, como a ureia, são ferti-
lizantes importados em grande 
volume pelo setor agrícola bra-
sileiro. De acordo com o prefei-
to de Uberaba, o ex-deputado 
Paulo Piau, o Brasil importa hoje 
quase 70% do fertilizante usado 
no País. A fábrica de Uberaba 
poderia reverter esse quadro, 
mas a obra foi paralisada pela 
Petrobras, em decorrência da 
crise que vive a empresa. “A Pe-
trobras disse que a obra está em 
hibernação”, afirmou Piau, ape-

“Petrobras decidiu interromper a obra em Uberaba, prejudicando 
também planos mineiros para construção de gasoduto”.
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-judiciais. A família de Lula (e ele 
certamente também) tem cidadania 
italiana... O fato importante, a partir 
de ontem, é que a Lava Jato aper-
tou o cerco sobre a Politeia. Curio-
samente, circulou a informação ini-
cial de que operação fora batizada 
de Politeia por fazer referência ao 
livro “A República” do filósofo grego 
Platão, que descreve uma cidade 
perfeita, de virtudes, onde a ética 
prevalece sobre a corrupção. Na 
verdade, o termo Politeia foi mais 
bem definido por seu discípulo, o 
também filósofo grego Aristóteles, 
para designar "aquilo concernente 
ao Estado". A tal Politeia era enten-
dida como uma forma de governo 
temperada pela aristocracia e pela 
democracia (a velha segurança do 
Direito). Assim, a Politeia teria o im-
portante significado de "Cidadania" 
- coisa que ainda estamos longe de 
ter, plenamente, em nossa republi-
queta de Bruzundanga... (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta Total 
de 15 de Julho de 2015).

amigo pessoal de Luiz Inácio Lula 
da Silva (que apadrinhou, para o 
STF, o hoje ilustre vizinho dele no 
luxuoso condomínio Swiss Park, de 
São Bernardo do Campo). Por le-
aldade, acredita-se que Lewando-
wski alertaria Lula sobre qualquer 
bronca que possa estourar... O fato 
de Lula entrar ou não nas investi-
gações da Lava Jato demonstra 
um paradoxo da republiqueta tupi-
niquim. O cidadão Luiz Inácio da 
Silva não tem direito, formalmente, 
a foro privilegiado. Nenhuma lei 
prevê tal "proteção" ou"vantagem" 
a favor dele. No entanto, por ser 
ex-Presidente da República, cor-
re uma interpretação pizzaiola, na 
cúpula do Judiciário, pregando que 
ele merece "tratamento diferencia-
do" por ter sido chefe da Nação 
por dois mandatos consecutivos 
e, além disso, ser portador de um 
valioso documento oficial: o passa-
porte diplomático, que lhe confere 
imunidades especiais, em caso 
de eventuais problemas político-


