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Entrega de Maquinário para 
Prefeitura Municipal do Prata

 A Prefeitura do Prata 
realizou no dia 13 de agosto a 
entrega do novo transporte co-
letivo para os alunos da APAE. 

 Esteve presente no dia 
15 de agosto em nossa cidade 
o deputado federal Zé Silva, que 
realizou a entrega de dois novos 
tratores e seis roçadeiras que 
atenderão a Secretaria de Agri-
cultura. Um investimento com 
mais de 250 mil Reais.

O novo ônibus irá atender com 
exclusividade aproximada-
mente 50 alunos da institui-
ção. 

Prefeitura entrega ônibus 
escolar para APAE

Vacinação contra a Poliomielite
Está sendo realizada a campa-
nha de vacinação contra a Polio-
mielite, serão vacinadas todas as 
crianças de 06 meses e menores 

de 5 anos. Toda criança tem que 
estar munidas de sua caderneta 
de vacinação. Vacine sua criança 
até o dia 31 de agosto.

Confira os resultados da 2ª rodada do Campeonato Amador



2 Sexta-feira, 21 de Agosto de 2015

CURTINHAS E RAPIDINHAS
PETROBRAS - Do início do gover-
no Dilma, ou seja, desde janeiro 
de 2011, até agora as ações ordi-
nárias e preferenciais da Petrobras 
se desvalorizaram 65% e 60%, res-
pectivamente. O valor de mercado 
da empresa hoje é de 38 bilhões 
de dólares. Em setembro de 2010, 
há quase cinco anos portanto, valia 
270 bilhões de dólares. Em resumo, 
o período Dilma não faz bem à Pe-
trobras – e olha que é um governo 
que tem uma queda toda especial 
pelas estatais. (Por Lauro Jardim – 
Site Radar da Revista Veja)
SILÊNCIO FORÇADO - O Fantásti-
co noticiou: "Dilma Rousseff não se 
pronunciou sobre as manifestações 
que pediram seu impeachment. O 
ministro da secretaria de Comuni-
cação Social, Edinho Silva, divulgou 
uma nota em que diz que apenas 
que o governo viu as manifestações 
dentro da normalidade democrática. 
Foi o único ministro a se pronunciar". 
Assim que as manifestações acaba-
ram, Dilma se reuniu por quase três 
horas com os ministros da Casa 
Civil, Aloizio Mercadante, Edinho 
Silva, da secretaria de Comunica-
ção Social, José Eduardo Cardozo, 
da Justiça, e Jacques Wagner, da 
Defesa. Os ministros passaram, na 
chegada e na saída, por um portão 
lateral do Palácio da Alvorada, sem 
que nenhum deles falasse nada so-
bre o domingo amargo para o des-
governo nazicomunopetralha...
COISAS DO CAPITÃO BOQUINHA 
- Grave, intolerável e editorialmen-
te suspeito foi o longo espaço que 
o "Fantástico", da Rede Globo, deu 
ontem para o presidente nacional 
da Central Única dos Trabalhado-
res, Vagner Freitas - o mesmo que, 
semana passada, no Salão Nobre 
do Palácio do Planalto, pregou o 
uso de armas contra quem quer 
derrubar Dilma da Presidência: “O 
Brasil precisa ter tolerância nas dis-
putas políticas. Nós achamos que 
as pessoas têm que se manifestar 
mesmo. Ainda bem que a demo-
cracia garante isso. À favor, contrá-
rio, agora a tese do impeachment, 
a tese da renúncia criada, porque 
ela não tem motivação, está para-
lisando o Brasil, a economia fica 
paralisada por conta de uma crise 
política criada. Nós achamos que 
tem que acabar com essa ideia de 
terceiro turno, o Brasil poder voltar à 
normalidade. A gente ter a condição 
de ter um crescimento econômico, 
voltar a gerar emprego e renda. E a 
nossa manifestação dialoga só com 
isso. Para que não aja nenhum tipo 
de retrocesso no Brasil, para que se 
tenha tolerância”.
PROTESTO INDECENTE DA CUT 
– Domingo, a CUT do Vagner jun-
tou uns 500 gatos pingados em 
frente à sede do Instituto Lula, no 
bairro do Ipiranga, para a tentativa 
inútil de um contraponto a quase 
um milhão de pessoas que lotou a 
Avenida Paulista. Sindicatos ligados 
à central sindical fretaram 30 ôni-
bus para levar seus manifestantes 
profissionais - que tiveram direito à 
churrasquinho e cervejinha no ato 
político em favor do deusinho Lula e 
da rainha Dilma.
OUVIRAM DO IPIRANGA (AMA-
NHÃ) - São Paulo vai sediar, sába-
do que vem, dia 22, às 10 horas da 
manhã, nas escadarias do Museu 
do Ipiranga, mais um grande ato 
público. Trata-se do evento "Corrup-
ção Nunca Mais", patrocinado pela 
Grande Loja Maçônica do Estado de 
São Paulo, com apoio de vários mo-

vimentos de rua. O objetivo é mobi-
lizar a população para conseguir 2 
milhões de assinaturas em favor de 
um projeto de iniciativa popular em 
prol do combate à corrupção.
“ETS AJUDAM A MANTER A PAZ 
NA TERRA”, DIZ ASTRONAUTA 
QUE CAMINHOU NA LUA - Alie-
nígenas ajudam a manter a paz 
mundial. A frase poderia ser dita 
por qualquer pessoa, mas não foi. 
Saiu da boca de Edgar Mitchell, as-
tronauta norte-americano que cami-
nhou na superfície da Lua em 1971, 
durante missão da Apollo 14. Hoje, 
aos 84 anos, Mitchell garante que 
ETs visitaram as bases nucleares 
dos Estados Unidos e da União So-
viética durante a Guerra Fria. Nes-
se episódio, eles teriam desarmado 
mísseis que ameaçavam fortemen-
te a estabilidade social da Terra. 
“Conversei com oficiais das Forças 
Aéreas que trabalharam nestes lo-
cais durante a Guerra Fria. Eles dis-
seram que OVNIs eram frequente-
mente vistos por lá e que os mísseis 
eram desarmados por eles. Outros 
oficiais baseados no Pacífico conta-
ram que os seus mísseis chegaram 
a ser abatidos por nave alienígena 
em testes”,  contou Mitchell ao Daily 
Mirror. Apesar das declarações do 
ex-astronauta, a Nasa não se pro-
nunciou sobre o caso citado por ele. 
Recentemente, um ex-ministro da 
Defesa do Canadá já havia citado a 
mesma temática, afirmando que au-
toridades mundiais têm contato com 
ETs e que eles ajudam na manuten-
ção do planeta enquanto local pací-
fico. (Fonte: Site Yahoo Noticias)
QUEM TEM CARTEIRA DE TRA-
BALHO? - Viralizou nas redes so-
ciais o vídeo em que um oficial do 
Batalhão de Choque da PM de Mi-
nas Gerais perde a paciência du-
rante invasão de um prédio em Belo 
Horizonte e avisa que só vai soltar 
quem tiver carteira de trabalho. O 
protesto do militar é apenas um 
desabafo geral de cada brasileiro 
de bem e honrado que não aguen-
ta mais ser governado por ladrões 
e vagabundos.Tomara que essa 
moda pegue, e as autoridades pas-
sem a agir com rigor contra invaso-
res de propriedade - que é crime.
O POVO EXIGE - Do sempre certei-
ro jurista Antônio Ribas Paiva, anali-
sando a foto da imensa faixa exibida 
na Avenida Paulista, domingo pas-
sado, clamando por "Intervenção 
Constitucional, Já": "A classe políti-
ca perdeu a legitimidade porque foi 
pega roubando e traindo a Nação. 
Esse processo é irreversível. Tudo o 
que fizerem para salvar a pela suja 
será inócuo".  
INVESTIGUE-SE - O ministro da 
Justiça, José Eduardo Cardozo, de-
terminou que a Polícia Federal abra 
inquérito para apurar a violação de 
sigilo bancário da LILS, empresa 
do ex-presidente Lula que gerencia 
suas palestras. Cardoso ficou pt da 
vida com a reportagem da revista 
“Veja”, revelando um relatório do 
Coaf (Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras), órgão do Mi-
nistério da Fazenda. O documento 
vazado mostrou que, entre 2011 e 
2014, a empresa de Lula recebeu 
R$ 27 milhões pelos serviços. Des-
te total, R$ 10 milhões foram pagos 
por empreiteiras investigadas na 
Lava-Jato.
PROSTITUIÇÃO NA PETROBRÁS 
- Só faltava esta. O dinheiro des-
viado da Petrobrás no esquema de 
corrupção investigado na Operação 
Lava Jato foi usado para financiar 
a compra de helicópteros, lanchas 
e carros importados, mas também 
pagou pelos serviços de prostitui-

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro so-
cial, copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. Tratar 9999-8767 
ou 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ: Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JACARANDÁ 
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 

ro de endereço de uma cafeína co-
nhecida como "Jô", que agenciava 
os programas para os dirigentes da 
Petrobrás e políticos. Festas parti-
culares com as prostitutas também 
eram financiadas pelo dinheiro do 
esquema. Uma delas, realizada no 
terraço do hotel Unique, em São 
Paulo, foram gastos R$ 90 mil prin-
cipalmente em bebidas, de acordo 
com os delatores. De acordo com 
as publicação, um comprovante de 
transferência bancária de um ex-di-
retor da Petrobrás para uma garota 
conhecida na mídia, no valor de R$ 
6 mil, foi encontrado em uma das 
buscas autorizadas pela Justiça na 
Lava Jato, e ficou famoso entre os 
investigadores do caso. (Jornal Fo-
lha de São Paulo - São Paulo/SP) 

ção de luxo com "famosas" da TV 
e de revistas para diretores da es-
tatal e políticos, segundo relatos de 
delatores às autoridades do caso 
ao Jornal Folha de São Paulo. A re-
velação foi feita pelo doleiro Albeto 
Youssef e seu emissário, Rafael An-
gulo Lopes, ao Ministério Público e 
à Polícia Federal, quando pergunta-
dos sobre expressões como "Monik" 
e "artigo 162" usadas nas planilhas 
nas quais registravam o fluxo do di-
nheiro do esquema de corrupção. 
Segundo os delatores, só em 2002 
foram gastos cerca de R$ 150 mil 
para este fim. As prostitutas de luxo 
cobravam até R$ 20 mil por progra-
ma, ainda de acordo com a Folha, 
que revela que a expressão "artigo 
162" era uma referência ao núme-

RESERVA DE MESAS:
34 3236-3756 / 9781-0349 / 9215-7911
Rua Agenos Paes, 240 Centro

Chef Ivan

O melhor restaurante de frutos do mar em Uberlândia. Cozinheiro internacional.
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

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 nubentes: - WELITON SILVIO 
BATISTA DE JESUS, divorciado, vendedor, Filho de SAMUEL DE JESUS, e de ENILDE BATISTA PRATES 
DE JESUS, residente no(a) Rua Tenente Reis, 1256, Prata-MG, e JULIANA DA SILVA OLIVEIRA, divorciada, 
secretária, Filha de RUBENS MENDES DA SILVA e de MARIA DIVINA DA SILVA OLIVEIRA, residente no(a) 
Rua Tenente Reis, 1256, Prata-MG. - WILLIAM CESAR DA SILVA, solteiro, Vigilante, Filho de IDALMO JOSE 
DA SILVA, e de ANA EURIPEDES GOMES DA SILVA, residente no(a) Rua Dom Eduardo, 38, centro, Prata-
-MG, e LUCIANA CALDEIRA DOS SANTOS, solteira, Pedagoga, Filha de JOSE CARDOSO DOS SANTOS 
NETO e de IVANILDE CALDEIRA DOS SANTOS, residente no(a) Rua Dom Eduardo, 38, centro, Prata-MG. 
- JOSÉ ELOI DE FREITAS GUIMARÃES, solteiro, técnico agrícola, Filho de CLAUDIO DE MOURA GUI-
MARÃES, e de LENICE DE FREITAS LIMA GUIMARÃES, residente no(a) Rua F, 101, Prata-MG, e GEISA 
MARIA NASCIMENTO LIMA, solteira, auxiliar administrativo, Filha de VALDERCI BARBOSA DE LIMA e 
de REGINA SILVIA NASCIMENTO LIMA, residente no(a) Rua Vicente Almada, 158, Prata-MG. - ROMEU 
MARCOLINO RODRIGUES, viúvo, pecuarista, Filho de ROMEU ALVES RODRIGUES, e de EURIPA MAR-
COLINO RODRIGUES, Prata-MG, e ANA REGINA SOUZA ANDRADE, solteira, funcionaria publica, Filha 
de SEBASTIÃO BORGES DE ANDRADE e de HELENA DE JESUS SOUZA ANDRADE, residente no(a) 
Rua Mato Grosso do Sul, 331, Prata-MG. - FERNANDO RODRIGO DE MELO, solteiro, Encarregado de 
compras, Filho de ADÉLIO BARBOSA, e de MARGARIDA DE MELO, residente no(a) Rua Dos Jatobás, 161, 
Jacarandá, Prata-MG, e CAMILA CORRÊA NOGUEIRA, solteira, Engenheira ambiental, Filha de ALOISIO 
DONIZETI NOGUEIRA e de MARISTELA ALVES HEITOR CORREA NOGUEIRA, residente no(a) Rua Dos 
Jatobás, 161, Jacarandá, Prata-MG. - LUIZ ROMARIO BENTO, solteiro, Estalador de equipamento de comu-
nicação, Filho de, e de CLEONICE BENTO, residente no(a) Rua Alcântara Elias Camargos, 180, Jardim Ana 
Carolina, Prata-MG, e NAIR CARVALHO, solteira, Vendedora, Filha de ATAIDE JOSE DE CARVALHO e de 
ZILDA RODRIGUES DE CARVALHO, residente no(a) Rua Alcântara Elias Camargos, Jardim Ana Carolina, 
Prata-MG. - TIAGO FERREIRA CAMARGOS, divorciado, Gerente de vendas, Filho de LEOPOLDO ANDRA-
DE CAMARGOS, e de ANAIR MACEDO FERREIRA, residente no(a) Rua Major Eustáquio, 144, Centro, 
Prata-MG, e NAIARA ANDRADE LIMA E SILVA, solteira, Advogada, Filha de ADAILSON LIMA E SILVA e de 
MARIA CÉLIA PEREIRA DE ANDRADE, residente no(a) Rua Edmundo Novais, 1276, Esperança, 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 DEMETRIUS DE SOUZA LIMA e de SIRLEI GOMES MACHADO LIMA, residente 
no(a) Rua Jeronimo Felizardo, 853, Prata-MG. - JOÃO ANTONIO GOMES OLIVEIRA, solteiro, pedreiro, Filho 
de JOÃO BATISTA ALVES DE OLIVEIRA, e de DALVA GOMES OLIVEIRA, residente no(a) Rua Santa Cata-
rina, 671, Prata-MG, e VITALINA DA SILVA, solteira, do lar, Filha de JOSÉ DA SILVA e de CACILDA MARIA 
BARBOSA DA SILVA, residente no(a) Rua Santa Catarina, 671, Prata-MG. - HENRIQUE WAGNER NOVAIS 
FERREIRA, divorciado, advogado, Filho de WAGNER RODRIGUES FERREIRA, e de REGINA APARECIDA 
NOVAIS FERREIRA, residente no(a) Rua Vicente Almada, 440, Prata-MG, e BRUNNA APARECIDA ALVES, 
solteira, advogada, Filha de JOSÉ DIVINO ALVES e de DORA CRISTINA GARCIA ALVES, residente no(a) 
Rua Presidente Antônio Carlos, 1082, Prata-MG. - LUCAS FELICE PEIXOTO, solteiro, administrado, Filho de 
ORLANDO LUIZ PEIXOTO, e de CLÁUDIA FELICE PEIXOTO, residente no(a) Rua João Almeida Macedo, 
570, Prata-MG, e MARIELA MARQUES VIEIRA, solteira, administradora, Filha de LUIZ ANTONIO SANTOS 
VIEIRA e de FÁTIMA MARIA MARQUES VIEIRA, residente no(a) Rua João Almeida Macedo, 570, Prata-MG. 
- ALEX SANDRO CHAVES, divorciado, Coordenador Operacional, Filho de HERLON CHAVES, e de SILEI-
DES DE FATIMA, residente no(a) Rua Dom Eduardo, 815, Prata-MG, e SUZILENE FREITAS TEIXEIRA, sol-
teira, Filha de JOÃO BATISTA TEIXEIRA PIMENTA e de MAGALI OLIVEIRA FREITAS TEIXEIRA, Prata-MG. 
- RAFAEL CLEITON OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, pedreiro, Filho de ARNALDO FRANCISCO PINHEIRO 
DA SILVA, e de EDILEUZA SANTANA DE OLIVEIRA, residente no(a) Rua Tenente Reis, 425, Prata-MG, e 
BRUNA NATIELE DO NASCIMENTO DO VALE, solteira, do lar, Filha de ERIVALDO ALVES DO VALE e de 
NOELMA DO NASCIMENTO, residente no(a) Rua Tenente Reis, 425, Prata-MG. - JEAN DE SANTANA, sol-
teiro, Lavrador, Filho de, e de MARIA APARECIDA DE SANTANA, residente no(a) Rua Berlonizio Jose Souza, 
136, Jardim Brasil, Prata-MG, e JACIARA BETANIA FERREIRA DE AZEVEDO, solteira, Lavradora, Filha de 
MOACIR JAIME SEVERO DE AZEVEDO e de MARIA BETANIA FERREIRA DE AZEVEDO, residente no(a) 
Rua Belonizio Jose Souza, 136, Jardim Brasil, 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 afixado no lugar de costume e publicado na imprensa.
Prata-MG, 18 de Agosto 2015.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG

Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

Uberlândia sedia último encontro 
do Seminário Águas de Minas

ção de consumo, e outras, onde 
a situação é mais grave, como 
Uberaba e Uberlândia, adotaram 
o racionamento”. O uso susten-
tável da água e o crescimento da 
demanda também preocupam os 
comitês de bacia. A emissão de 
outorgas (autorização para uso 
de recursos hídricos) sem a ava-
liação dos comitês e a progres-
siva demanda por água podem 
comprometer o planejamento fei-
to por esses órgãos colegiados. 
De acordo com Hideraldo Buch, 
presidente do Comitê de Bacia 
do Baixo Rio Grande, muitas das 
licenças emitidas pelas Superin-
tendências Regionais de Regula-
rização Ambiental (Suprams) não 
chegam ao conhecimento dos 
gestores. “Não temos uma visão 
clara dessas outorgas. O proces-
so de autorização não é discuti-
do conosco. Já solicitamos às 
superintendências locais a lista 
das licenças emitidas, mas ainda 
não obtivemos retorno”, ressalta 
Buch. Para ele, o plano diretor 
da bacia (instrumento de gestão 
destinado à implementação da 
Política Nacional de Recursos Hí-
dricos) pode ficar comprometido, 
uma vez que as diretrizes e ações 
estabelecidas no documento le-
vam em conta apenas as outor-
gas até então conhecidas. As ou-
torgas também estão na pauta de 
discussão do Comitê de Bacia do 
Rio Paranaíba. O seu presiden-
te, Marcelo Gouveia Guimarães, 
explica afirma que órgãos como 
Igam e Agência Nacional das 
Águas (ANA) já se deparam com 
conflitos por água em alguns tre-
chos da bacia, como o Alto Tijuco. 
Ele informa que, embora ainda 
não haja déficit hídrico na bacia, 
o número de outorgas já passa 
de 4 mil, sendo que 2 mil não fo-
ram renovadas. Para Guimarães, 
não há técnicos suficientes nos 
órgãos competentes para efetu-
ar os processos em menor tem-
po. Outro problema é a grande 
quantidade de terra que se des-
prende das estradas vicinais (vias 
secundárias localizadas em geral 
em áreas rurais), provocando sig-
nificativos impactos nos cursos 
d'água. Segundo Marcelo Guima-
rães, se essas estradas não são 
feitas de forma adequada ou não 
passam por procedimentos de 
manutenção, acabam assorean-
do os rios.

 O último encontro regio-
nal do Seminário Águas de Minas 
III - Os Desafios da Crise Hídrica 
e a Construção da Sustentabilida-
de será realizado em Uberlândia 
(Triângulo Mineiro), na próxima 
quinta-feira (20/8/15). O evento 
começa às 9 horas, no Anfiteatro 
da Uniube (Av. Rondon Pacheco, 
2.000, Lídice). O evento é promo-
vido pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) em par-
ceria com órgãos do poder públi-
co, entidades sindicais, empresa-
riais e movimentos sociais. Para 
se inscrever, basta preencher, 
até quarta-feira (19), o formulá-
rio online disponível no Portal da 
Assembleia. Durante o encontro 
regional, será apresentado um 
panorama sobre a situação dos 
recursos hídricos na região, a 
partir de diagnóstico formulado 
pelos comitês de bacias hidrográ-
ficas e pelo Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (Igam). Após 
as exposições, serão constituídos 
grupos de trabalho a fim de con-
solidar propostas relacionadas à 
temática do evento. As proposi-
ções serão encaminhadas para a 
plenária final, a ser realizada em 
Belo Horizonte entre 29 de se-
tembro e 2 de outubro. O nome 
“Águas de Minas III” remete a 
seminários anteriores da ALMG, 
realizados em 1993 e 2002. Há 
pelo menos duas décadas, o Par-
lamento mineiro busca, em con-
junto com a sociedade, debater o 
tema e apontar caminhos para as 
políticas públicas do setor. O se-
minário vai abordar, nesta edição, 
questões como crise hídrica, ges-
tão dos recursos hídricos, sanea-
mento básico e usos da água na 
mineração, indústria, agricultura e 
geração de energia.

Crescente demanda por água 
impacta a região 

O encontro regional de Uberlân-
dia vai tratar especificamente das 
bacias hidrográficas dos Rios Pa-
ranaíba e do Baixo Rio Grande. 
O município e a região já foram 
impactados pela crise hídrica pro-
vocada pela escassez de chuvas. 
É o que aponta o relatório final 
da Comissão Extraordinária das 
Águas da 17ª Legislatura: “Com 
a baixa vazão de água nos rios e 
os reservatórios secos, algumas 
cidades mineiras criaram pro-
gramas para incentivo de redu-

“Emissão de outorgas, conflitos por água e 
saneamento básico são as principais pautas dos 

comitês de bacia da região”. 

ALUGO EXCELENTE CASA
Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro social, 

copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. 
Tratar 9999-8767 ou 9136-0096
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gente sabe que, se entrar, é tran-
quilo que ganha”. No que depen-
der do Supremo Tribunal Federal 
a distinção será mantida, pois foi 
negado o pedido do INSS pela 
anulação do benefício inusitado. 
Nosso querido e amado ministro 
Gilmar Mendes, chegou a afirmar 
que o benefício “é de natureza re-
paradora e pretende homenagear 
a memória de Tiradentes”. O Dr. 
Mendes disse ainda que o INSS 
não pode fazer mais nada a este 
respeito. Diante dessa situação, 
a senhora Lúcia Menezes alega 
que recebe uma “pensãozinha”, 
pois o dinheiro que recebe pela 
ancestralidade ilustre não é gran-
de coisa e move ação no Judici-
ário por um reajuste.  Vai acabar 
recebendo o que pediu.

Tetraneta de Tiradentes recebe pensão 
especial do INSS por ser descendente 

de nosso ilustre “herói” histórico
 A mineira Lúcia Mene-
zes, 65 anos, recebe duas pen-
sões do INSS. Uma por causa de 
seu pai e outra porque é descen-
dente de Tiradentes, participante 
da Inconfidência Mineira (1789). 
O benefício em função do paren-
tesco com o Mártir da Inconfidên-
cia foi um mimo conferido por lei 
criada durante a presidência do 
mineiro Itamar Franco e, conve-
nhamos, não faz o menor sentido. 
Além da senhora Lúcia Menezes, 
suas irmãs Carolina Menezes, de 
67 anos, e Belita Menezes, de 71 
anos, também querem o benefí-
cio, pois são igualmente descen-
dentes do herói nacional e fazem 
jus à pensão. Dona Carolina está 
confiante sobre o futuro recebi-
mento da pensão, e afirmou: “a 

manda. As escalas de abate estão 
equilibradas, sendo que progra-
mações mais longas estão limita-
das às indústrias que trabalham 
com parcerias e contratos a termo. 
Tem sido comum os frigoríficos do 
estado de São Paulo buscarem 
boiadas nos estados vizinhos para 
comporem as escalas, o que co-
labora com a estabilidade do mer-
cado, mesmo com a restrição da 
oferta. (Fonte: Scot Consultoria)

Boi gordo: baixa movimentação do mercado 
 Poucas alterações de 
preços foram registradas no 
mercado do boi gordo na última 
quarta-feira, 12 de agosto. A mo-
vimentação no mercado da carne 
está lenta, mas os estoques estão 
enxutos, o que colabora com o ce-
nário de manutenção dos preços. 
Assim, os frigoríficos vêm abaten-
do menor volume de animais a fim 
de manter a oferta de carne coe-
rente com a atual situação de de-

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

demos superar os EUA até 2020, 
no que diz respeito à atividade 
produtiva”, acredita Sampaio. Ou-
tra nação que poderia fazer frente 
ao Brasil neste setor seria a Aus-
trália, no entanto ele avalia que 
“este país tem limitações de água, 
enquanto os EUA não têm muito 
para crescer porque, mesmo ex-
portando muito, eles consomem 
mais que produzem”. Um dos fa-
tores que deve favorecer o País, 
na visão do diretor da Abiec, é a 
utilização da tecnologia pela bovi-
nocultura. (Fonte: ABIEC)

Brasil será o maior produtor mundial 
de carne bovina em 2020

 Nos próximos cinco anos, 
o Brasil será o maior produtor de 
carne bovina do mundo, superan-
do os Estados Unidos, que atual-
mente ocupam o primeiro lugar no 
ranking. A previsão é de Fernando 
Sampaio, diretor-executivo da As-
sociação Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carne (Abiec). 
Segundo a entidade, o mercado 
nacional é responsável por 17% 
da produção total da carne bovina 
no planeta, e o norte-americano 
19%. “Hoje, já somos os maiores 
exportadores do produto, mas po-
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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

 Durante operação batida 
policial, a VP 21.970 visualizou um 
indivíduo carregando uma televi-
são na costa. Ao realizar diligên-
cias foi verificado que o objeto ti-
nha acabado de ser furtado na Rua 
Piozinho Novais, 160. Equipes: 
Ten. Carvalho e Cid Mendes; Cb. 
Elmiro e Cid Manoel.

onze pedras de crack. Menores: 
M. L. B. O. 15 anos. N. S. O. 13 
anos. Equipe Sgt. Fagundes, Sd. 
Costa, Sgt Macedo, CB. Riposati 
e SD. Leonan.

 Durante operação  fo-
ram apreendidas duas menores 
que traficavam drogas no bairro 
Alvorada em Prata, sendo locali-
zadas uma porção de maconha e 

Giro Policial

Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 9999-8767 CTBC ou 9136-0096.

ALUGO 
EXCELENTE CASA

ALUGO SALAS COM 32 M², TENDO UMA SALA PARA CONSULTÓRIO 
COM SALA DE ESPERA E BANHEIROS! VENHA CONHECER: 

TRATAR (34) 9974-7205 OU 9988-5005 WHATSAPP

so da bermuda uma nota de 20 
reais. No local onde Baianinho 
está pernoitando foram localiza-
das sobre uma mesa mais duas 
pedras de crack e um canivete 
utilizado para fracionar o entor-
pecente, ainda com resquícios de 
crack na lâmina, além da bicicleta 
citada pelo primeiro autor. Equipe 
Supervisor Ten. Francisco, Cid 
Alves, Cid Nascimento, equipe 
CPCia Ten. Carvalho e SD Men-
des e equipe CB Elmiro e SD Ma-
noel.

 Durante operação anti-
drogas na cidade de Prata abor-
damos o indivíduo D. C. S. 32 
anos, o qual tentou dispensar 
três pedras de crack. Ao questio-
na-lo sobre a origem do entorpe-
cente o autor disse ter adquirido 
pelo valor de 20 reais de um in-
divíduo que estava em uma bici-
cleta Monark de cor azul, velha, 
nas proximidades do PAM, e que 
tal indivíduo seria conhecido por 
Baianinho. Durante diligências 
localizamos o Baianinho e no bol-

G., 23 anos. Autor contumaz 
na  pratica de 157 e trafico de 
drogas. Equipe: Sgt Macedo e 
CB Riposati.

 Mais um ladrão sen-
do encaminhado para o pre-
sídio. Fuga em Aberto  por 
quebra de regime. D. B. O. 

Adolescentes são detidos com caixas 
de bebidas furtadas no Prata

“Eles disseram que eram pagos para descarregar mercadoria. 
Responsável que iria comercializar as bebidas fugiu do local.”

os materiais apreendidos estavam 
cerveja, refrigerantes, energéticos, 
sucos e pacotes de macarrão. A 
dupla foi encaminhada à delegacia. 
A PM realizou busca pelo dono da 
mercadoria, mas ele ainda não foi 
localizado. Equipe: Tem. Carvalho, 
Sd. Manoel e Cb. Elmiro.

 Dois adolescentes de 15 
e 17 anos foram apreendidos na 
noite desta terça-feira (18), no Pra-
ta. A Polícia Militar recebeu denún-
cia de que no Bairro Jardim Brasil 
havia um caminhão parado na por-
ta de um imóvel com uma grande 
quantidade de bebidas. Os milita-
res foram ao local e encontraram 
os dois adolescentes. A dupla con-
fessou à PM que o material se tra-
tava de produto de furto e não tinha 
nota fiscal. Eles contaram, ainda, 
que o responsável pela mercado-
ria fugiu com a chegada da polícia. 
Segundo a PM, os adolescentes 
eram pagos para descarregar os 
produtos todas às noites. Entre 
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Calheiros - que agora se arvora de 
"salvador da pátria", na disputa in-
testina de poder contra os também 
peemedebistas Michel Temer (que 
pode até compor com ele) e Eduar-
do Cunha (que tende a um rompi-
mento). Eles armam o golpe para 
que Dilma, mesmo agonizante e 
impopular, permaneça no poder até 
quando der e puder, sendo substitu-
ída por algum deles, se algo der er-
rado (o que tem grandes chances 
de acontecer contra a velha turma 
da Nova Repúblic Lula tem motivos 
para ficar deprimido - o que oferece 
alto risco para o retorno de um vio-
lento câncer. Até para o mais refina-
do sem vergonha, é muito vexame 
ver o povo, ajoelhado, ao lado de 
um caixão com as imagens dele, da 
Dilma e a estrelinha vermelha do 
PT, sob uma gigantesca bandeira 
verde e amarela, onde estava escri-
to: "Intervenção Constitucional, já". 
Tal imagem fúnebre do regime nazi-
comonopetralha, mas que simboli-
za o renascimento cívico do verda-
deiro povo brasileiro, foi captada 
ontem, na Avenida Paulista, em 
frente ao prédio da Fundação Cás-
per Libero, da TV Gazeta. Naquele 
instante, os manifestantes rezaram 
com o Padre Carlos, pedindo novos 
tempos para o Brasil. Nem o cine-
asta esquerdista francês, Jean-Luc 
Godard, poderia roteirizar um filme 
tão revolucionário como o protago-
nizado ontem pelo povo brasileiro 
nas ruas das principais capitais e 
cidades do Brasil. Os cidadãos re-
petiram as manifestações absoluta-
mente pacíficas e ordeiras que le-
varam centenas de milhares a 
trocar um domingo de descanso e 
lazer por um ato cívico de patriotis-
mo - coisa tão odiada pela canhota 
ideologia internacionalista e globali-
tária dos fanáticos seguidores de 
seitas como o PT e afins. O povo 
reafirmou seu compromisso com o 
desejo por mudanças reais, concre-
tas e objetivas. Foram vários os mo-
tes das manifestações. Na Avenida 
Paulista, propositalmente ignorado 
pela Rede Globo (onde a militância 
jornalística de esquerda é hegemô-
nica), foi gigantesca a adesão po-
pular em favor da "Intervenção 
Constitucional pelo Poder Instituinte 
do Povo". Havia também milhares 
de pessoas, sem foco específico e 
entendimento completo da realida-
de do sistema de poder tupiniquim, 
que exigiam, com gritos e cartazes, 
apenas a mera saída da Presidenta 
Dilma Rousseff. Fez sucesso uma 
foto com a imagem de Lula, quando 
ainda era sindicalista, com os dize-
res: "Falta o Chefe"... Nesta linha 
de raciocínio, foi exaltado na mani-
festação, novamente, o juiz Sérgio 
Moro. Não é fácil viver em um País 
em que a popularidade de um Pre-
sidente da República é inversamen-
te proporcional a de um magistrado 
que apenas cumpre seu dever... Tal 
desconforto deveria ser sentido por 
políticos que compareceram ao ato, 
em carros de som que ajudaram a 
patrocinar sem admitir publicamen-
te, centraram fogo apenas na saída 
de Dilma e do PT. Pediram o sim-
ples "Impeachment" (que só serviria 
para colocar, de imediato, na Presi-
dência da República, Michel Temer, 
Eduardo Cunha, Renan Calheiros 
ou, se eles ficarem impedidos por 

Reação de Lula a manifestações de rua confirma medo 
de ser pego, de surpresa, em nova ação da Lava Jato

 Em Brasília, um boneco 
gigante do ex-Presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, vestido como um 
legítimo companheiro petralha-pre-
sidiário e com o número "13-171" 
(cuja soma dá a morte, na cabala), 
foi o símbolo máximo da indignação 
do povo brasileiro contra os gover-
nos corruptos da Nova República. 
Este regime corrupto iniciado em 
1985, no verdadeiro "golpe militar" 
do General Leônidas (que botou 
José Sarney na Presidência), co-
meça a acabar com o velório cívico 
do desgoverno nazicomunopetralha 
de Dilma Rousseff e seus compar-
sas do PMDB - partido que não lar-
ga o osso do poder e arma um novo 
golpe, via Renan Calheiros, Michel 
Temer, Eduardo Cunha & caterva 
para continuar comandando o Palá-
cio do Planalto. Lula ficou pt da 
vida! Assim o "Fantástico", da Rede 
Globo, fechou ontem (domingo) a 
matéria de quase 13 minutos sobre 
a megamanifestação em todo o 
País: "Em relação aos protestos 
contra o ex-presidente Luíz Inácio 
Lula da Silva e o boneco que o re-
presentava vestido como presidiá-
rio, o Instituto Lula divulgou nota em 
que afirma “Lula foi preso na ditadu-
ra porque defendia a liberdade de 
expressão e organização política. O 
povo brasileiro sabe que ele só 
pode ser acusado de ter promovido 
a melhora das condições de vida e 
acabado com a fome de milhões de 
brasileiros, o que para alguns, pare-
ce ser um crime político intolerável. 
Lula jamais cometeu qualquer ile-
galidade antes, durante ou depois 
de seus dois governos”. O teor des-
sa de ficção política foi apenas o 
recibo passado por Lula de quem 
tem medo concreto e quase certeza 
de que será atingido, duramente, 
pelos desdobramentos da Opera-
ção Lava Jato. A maior mágoa de 
$talinácio é constatar que a História 
lhe transformou de herói em vilão. 
No imaginário popular, aquele sindi-
calista que outrora fora um mito, 
endeusado e idolatrado como sal-
vador da pátria, agora se transfor-
mou em um personagem decaden-
te, que mal consegue sair de casa, 
em São Bernardo do Campo, sem 
ser xingado pelos pejorativos ter-
mos "ladrão" ou "lacraia". Lula hoje 
é um sobrevivente em agonia. Seu 
ego só não foi tão barbaramente as-
sassinato como Celso Daniel, pre-
feito de Santo André... O fogo está 
centrado em Lula. A Rede Globo, 
ontem, exagerou na dose dos ata-
ques (merecidos, diga-se de passa-
gem) ao chefão petista. No entanto, 
é preciso ficar claro que Lula, ape-
sar de ser o cabeça, não é a causa 
dos problemas brasileiros. Lula, Dil-
ma, PT, PMDB, PSDB e por aí vão 
são consequências da nossa estru-
tura estatal Capimunista - cartorial, 
centralizadora, cartelizada e corrup-
ta - que temos de derrubar e trans-
formar em um Estado Republicano, 
Federalista, Transparente, com Se-
gurança do Direito (Democracia) e 
mecanismos de Controle exercido 
pela Sociedade, para a efetiva Or-
dem Pública, Paz Social, Desenvol-
vimento e Progresso. Se queremos 
o Bem do Brasil, temos de ficar vigi-
lantes contra o golpe armado pelos 
conchavos políticos de Lula e da 
sua bonequinha Dilma com Renan 
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Lula tenta escapar da ligação com o 
Mensalão e o Petrolão... Fugir de 
tais situações não será tarefa fácil 
para nenhum deles... O povo já deu 
o recado e disse o que deseja...

problemas judiciais, Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tribunal 
Federal, que é publicamente reco-
nhecido como amigo pessoal de 
Luiz Inácio Lula da Silva. A Rede 
Globo e afins preferiram dar desta-
que a eles... Não importa quantida-
de nem a polêmica sobre o número 
real de participantes. O que real-
mente importa é a qualidade da ma-
nifestação. As reações espontâne-
as no ato público de ontem foram 
impressionantes. Na hora da dis-
persão, por volta das 18 horas, ma-
nifestantes em favor da Intervenção 
Constitucional tomaram uma deci-
são não planejada. Abriram uma gi-
gantesca bandeira verde-amarela e 
partiram, a pé, do prédio da TV Ga-
zeta até o Comando Militar do Su-
deste, no Ibirapuera. No trajeto de 
descida pela Avenida Brigadeiro 
Luiz Antônio até chegar à Avenida 
Mario Kozel Filho, o pedação  patri-
ótico de pano foi saudado por popu-
lares e pelas buzinas dos carros de 
quem não foi à manifestação. Em 
frente ao quartel general do Exérci-
to, onde está montado um "acam-
pamento cívico" (onde está pintada 
de verde-amarelo a ciclo-faixa ver-
melha do Prefeito Fernando Ha-
ddad), as pessoas comuns promo-
veram um abraço e uma nova 
manifestação. Destaque imagético 
para um bebê, sentado sobre o 
bandeirão no asfalto, com o pavi-
lhão nacional de fundo e a faixa rei-
vindicando "Intervenção Constitu-
cional, já", com os dizeres: "Socorro, 
FFAA! Salvem o Brasil. Estamos 
desarmados. Terroristas nos amea-
çam. SOCORRO! Não queremos o 
PNDH3! Salve nossas crianças! O 
Brasil se tornou um País sem Lei! 
Os três Poderes estão aparelhados! 
Intervenção Constitucional, já!" O 
movimento foi filmado por oficiais 
do Exército que estavam à paisana. 
Aliás, ao longo da manifestação da 
Avenida Paulista, havia pelo menos 
20 agentes de inteligência militar 
providencialmente "camuflados" 
(vestidos como um cidadão qual-
quer, inclusive com barba por fazer 
e não bem vestidos, para não dar 
na pinta). Os militares acompanha-
ram a manifestação ostensivamen-
te. Publicamente, o Alto Comando 
ainda foge da intervenção como 

 O regime nazicomunope-
tralha agoniza, mas ainda não está 
completamente morto, apesar da 
vontade e do simbólico humor negro 
popular. No entanto, o Alerta Total 
repete por 13 x 13, para dar sorte: 
A mudança brasileira é inevitável. 
Trata-se de uma demanda interna e 
do mundo, que depende de nossa 
estabilidade institucional e produti-
va. Por isso, o povo, em massa, nas 
ruas, mesmo sem saber direito o 
que está fazendo no evento patroci-
nado pela "oposição", representou 
um avanço cultural, civilizatório e 
cidadão. Foi um passo gigantesco 
para mudar o Brasil para melhor. 
Só a pressão exercida diretamente 
pelo povo provocará tais mudan-
ças. Inúteis são os conchavos e 
conversas fiadas da desclassificada 
classe da politicagem, que precisa 
ser substituída por quem faça Polí-
tica de verdade... A Revolução Bra-
sileira avançou ontem (domingo). O 
movimento histórico da mudança é 
gradual. As pré-condições para as 
transformações já são reais e co-
meçam a se consolidar. O processo 
democrático não acontece por mila-
gre. É conquistado de forma segura 
até amadurecer. O povo brasileiro 
começa a trilhar o caminho certo. 
Esta é a melhor de todas as notícias 
não publicadas pela mídia amestra-
da do Brasil. (© Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 17 de 
Agosto de 2015).


