
Redação: Praça XV de Novembro, 559  - Centro - Fones: 3431-2447 / 9136-0096 - Ano 19 - Nº 909
Prata (MG), Sexta-feira, 28 de Agosto de 2015

 

Diretor e Jornalista Responsável
Gilberto de Camargos Cunha

Registro DRT/MG – 08520
Tiragem: 3500 exemplares

Impressão: Breda Artes Gráfica Ltda 
Edição Semanal  

Distribuição Gratuita na Cidade e na Zona Rural 

e-mail:  jornalnegocios@gmail.com
site: http://jornalnegocios.wordpress.com/

Pesagem dos Beneficiários 
do Bolsa Família  A Pratavan cooperativa 

dos transportadores do Prata 
Ltda. Representada através de 
seu diretor presidente Gedrieni 
Mendes De Oliveira vem escla-
recer a toda população Praten-
se que todos os pagamentos 
referente ao serviço de trans-
porte escolar do município do 
Prata entre a Prefeitura Munici-

 A secretaria de saúde in-
forma que iniciou a pesagem dos 
beneficiários do Programa Bolsa 
Família. A pesagem é obrigatória 
e devem comparecer no local, na 
unidade de saúde mais próxima 
de sua residência, o responsável 
pelo recebimento, acompanhado 

pal do Prata e a Pratavan estão 
sendo efetuado dentro do pra-
zo do contrato entre ambas as 
partes. Esclarecemos também 
que todos os pagamentos entre 
a Pratavan e os seus coopera-
dos estão todos em dia, não há 
atraso por parte da prefeitura e 
não há atraso por parte da Pra-
tavan. 

Esclarecimento

Confira os resultados da 2ª rodada do Campeonato Amador

pelas crianças menores de 7 anos; 
mulheres entre 14 e 44 anos e 
gestantes. É necessário apresen-
tação de documento de identidade 
e dos cartões do Bolsa Família; da 
criança e da gestante. ATENÇÃO! 
Caso não compareçam o benefí-
cio poderá ser cancelado! 

 Festa Folclórica na região 
das Três Barras

 Podemos definir o fol-
clore como um conjunto de mitos 
e lendas que as pessoas passam 
de geração para geração. Muitos 
nascem da pura imaginação das 
pessoas, principalmente dos mo-
radores das regiões do interior 
do Brasil. Muitas destas histórias 
foram criadas para passar mensa-

gens importantes ou apenas para 
assustar as pessoas. O folclore 
pode ser dividido em lendas e mi-
tos. Muitos deles deram origem 
à festas populares, que ocorrem 
pelos quatro cantos do país. E no 
ultimo final de semana dia 22 de 
agosto, foi realizada a festa folcló-
rica na região das Três Barras. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
DINHEIRO DE PASADENA PARA 
PT É TRUNFO DE CERVERÓ 
PARA FECHAR DELAÇÃO PRE-
MIADA - O ex-diretor da Petrobras 
deve dar detalhes sobre como o 
dinheiro desviado da compra da 
refinaria chegou ao partido  - Um 
dos principais trunfos do ex-diretor 
da Petrobras Nestor Cerveró para 
fechar delação premiada é detalhar 
como o dinheiro desviado da com-
pra da controversa refinaria de Pa-
sadena, nos Estados Unidos, irri-
gou campanhas petistas em 2006.
PETRÓLEO VAI CHEGAR AOS 
20 DÓLARES POR BARRIL, DIZ 
O CITI BANK - Excesso de oferta e 
pouca procura vão manter os pre-
ços sob pressão. Analistas do Citi 
dizem que é "impossível" dizer até 
onde podem cair os preços, mas 
admitem que a cotação pode des-
cer aos 20 dólares. Se isto aconte-
cer a Petrobras nunca mais se re-
cupera. O pré-sal só e viável com 
o petróleo a mais de 50 dólares o 
barril. Se esta projeção se realizar 
muitos países vão quebrar, Vene-
zuela (Já quebrada) Russia e den-
tre outros que tem sua maior renda 
a exportação de petróleo. 
TUCANOS NO MURO DA LA-
MENTAÇÃO - Muitos eleitores têm 
motivos de sobra para ficarem pts 
da vida com o PSDB, que prefere 
ficar em cima do muro das lamen-
tações políticas. Ainda mais depois 
do comunicado oficial de que a fal-
ta de um consenso interno levou o 
partido a decidir que não vai liderar 
um movimento pró-impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. 
Segunda-feira, o senador Aloysio 
Nunes Ferreira comunicou a de-
putados tucanos em São Paulo, 
em uma reunião na Assembleia 
Legislativa, que o PSDB apoiará 
qualquer processo que seja aberto 
no Congresso para afastar Dilma. 
No entanto, Aloysio fez a ressalva 
aos parlamentares tucanos que 
não partirá do PSDB o tão citado 
pedido de impeachment...
MINHA ARMA, MINHA VIDA - Não 
é gozação com o programa do go-
verno federal que constrói casas 
populares. "Minha arma, minha 
vida" será o título de uma campa-
nha nacional, a ser lançada nas 
redes sociais, pelo Coronel na re-
serva Parra Dias e pelo advogado 
e agroempresário Marcos Prado, o 
Marcão, um dos maiores ativistas 
pela Intervenção Constitucional.   
O objetivo é devolver aos brasilei-
ros o direito a autodefesa, podendo 
ter o porte de arma legal - que os 
bandidos têm de forma inteiramen-
te ilegal...
MUDANÇA ASSIM, NÃO! - Reca-
do, em caixa alta, dado pelo coronel 
Maciel em seu blog Velha Águia: 
DOU POR BEM RECOMENDADO 
À DONA DILMA E SEUS ASSE-
CLAS QUE NÃO SE DEVE “NEM 
PENSAR”, NEM MESMO POR 
BRINCADEIRA, EM TROCAR O 
NOME DE RUAS, PONTES, VIA-
DUTOS, ESCOLAS, OU SEJA LÁ 
O QUE FOR, DOS GENERAIS OU 
DE QUALQUER OUTRO MILITAR 
PERTENCENTE AOS ANTIGOS  
QUADROS DA GLORIOSA CON-
TRA- REVOLUÇÃO REDENTORA 
DE 64, POR NOMES DE BANDI-
DOS TERRORISTAS AMIGOS DA 
SENHORA, DONA DILMA, POIS 

ISSO É O MESMO QUE “CUTU-
CAR LEÃO COM VARA CURTA”. 
ESTA RECOMENDAÇÃO, CUR-
TA E GROSSA, DEVE IMEDIA-
TAMENTE ENTRAR EM VIGOR, 
LIDA, RELIDA E PUBLICADA COM 
DESTAQUE EM TODA GRANDE 
MÍDIA FALADA, ESCRITA OU TE-
LEVISIONADA, VISANDO O “BOM 
ANDAMENTO DO SERVIÇO”. AS-
SINADO: TODOS NÓS, MILITA-
RES E CIVIS, EM CUJAS VEIAS 
CORRE O SANGUE GENEROSO 
DAQUELES GENERAIS DA NOS-
SA ANTIGA E SAUDOSA “VELHA-
-GUARDA-BRASILEIRA”. 
PERGUNTINHA DO AZAMBU-
JA - Nosso Kamarada historiador 
Carlos I. S. Azambuja perguntou 
ontem, por e-mail a muitos oficiais 
das forças armadas e nas redes 
sociais: "Dia do Soldado, Dia em 
que os militares reverenciam a fi-
gura de Luiz Alves de Lima e Sil-
va, o Duque de Caxias, volto a 
perguntar: algum Kamarada sabe 
quando é que os senhores Coman-
dantes irão anular a concessão e 
irão solicitar a devolução das me-
dalhas concedidas a José Dirceu 
e José Genoino, condenados pelo 
STF? Ou melhor, quando é que os 
senhores Comandantes irão cum-
prir a Lei? Continue perguntando, 
kamarada Azamba, que um dia a 
resposta vem...
FORA DO MICROFONE - Enquan-
to Rodrigo Janot respondia as per-
guntas de Fernando Collor, durante 
a sabatina no Senado, o ex-presi-
dente voltou a xingar o procurador-
-geral. Xingou Collor, movendo 
os lábios e quase sem emitir som 
- Calhorda. Filho da puta. As duas 
ofensas foram repetidas seguidas 
vezes, todas observadas pelos 
demais senadores que estavam 
à mesa ao lado de Janot que não 
se desestabilizou. Collor deixou a 
sabatina, após ouvir as respostas 
de Janot. (Por Lauro Jardim – Site 
Revista VEJA)
GIRO POLICIAL - APREENSAO 
DE ARMA DE FOGO EM PRATA - 
Após denúncia de que um cidadão 
teria ido até bar e ameaçado pes-
soas, estando de posse de uma ca-
rabina, as equipes compareceram 
no local e realizaram diligências 
localizando o autor e arma de fogo 
calibre .44 que estava municiada 
com quatro cartuchos intactos. Au-
tor: E. S. R., 28 anos. Equipe Sgt 
Macedo e SD Costa, Cb Riposati e 
Ten Francisco. Equipe TM Sgt Frei-
tas, Cb Pereira e Sd R. Souza.
PATRULHA RURAL REALIZA 
PRISÃO DE AUTOR DE FURTO 
NO DISTRITO DE PATRIMÔNIO 
DO RIO DO PEIXE - Após várias 
denúncias de furtos no distrito, a 
equipe da Patrulha Rural realizou 
diligências até culminar da prisão 
do autor Fabio Junior de lima Bur-
so, 18 anos. Com o autor foram 
localizados vários objetos que ha-
viam sido furtados, sendo de ime-
diato apreendido e comunicado as 
vítimas para a respectiva restitui-
ção.
APREENSAO DE ARMA BRAN-
CA EM PRATA - J. C. S. C. 20 
anos. Durante Malha Fina foi abor-
dado o indivíduo que trazia consigo 
na cintura uma faca e outra foi lo-
calizada próximo a ele.
LANCAMENTO DE OPERACAO 
EM PRATA - Intranquilidade para 
os malfeitores. Operação Malha 
fina.

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Talma Campos de Abreu, 751 Colina Park com 03 
quartos, sala, cozinha, banheiro sendo 01 suíte, garagem p/ 2 carros: Tratar (34) 
3431-1558 Lanchonete do André. 
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 

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

ANUNCIE NO

Mais de 550 prefeituras mineiras aderem 
ao protesto contra falta de recursos

país. Com isso, os prefeitos pres-
sionam para que outras fontes 
de recursos sejam aprimoradas. 
Em Minas Gerais, o governo do 
estado já admitiu rever a legisla-
ção para que cidades menores 
tenham mais recursos do ICMS, 
hoje distribuído levando-se em 
conta uma cesta de nove fatores, 
como o número de habitantes, o 
Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) e infraestrutura nas 
áreas de esportes e cultura, por 
exemplo. Para o presidente da 
AMM, a adesão ao protesto foi 
"quase que maciça". "Mostra a 
preocupação dos prefeitos com a 
situação que vivemos hoje e que 
viveremos amanhã, pois a pre-
visão é que as dificuldades con-
tinuem", avaliou. Cidades como 
Juiz de Fora, na Zona da Mata, 
Uberaba e Prata, no Triângulo, 
Caxambu e Guaxupé, na Região 
Sul, também aderiram ao protes-
to. Conforme Antonio Julio, o mo-
vimento foi apartidário. "Devemos 
ter prefeitos até do PT protes-
tando. O sofrimento é de todos", 
disse, se referindo ao partido da 
presidente Dilma Rousseff e do 
governador de Minas Gerais, Fer-
nando Pimentel. 

 A Associação Mineira de 
Municípios (AMM) divulgou nesta 
segunda-feira, 24, balanço mos-
trando que 552 das 853 prefeitu-
ras de Minas Gerais aderiram ao 
protesto dessa segunda contra a 
falta de recursos. Muitas cidades 
suspenderam serviços internos 
ao cidadão, como o fornecimen-
to de guias para pagamento de 
impostos. Outras paralisaram até 
mesmo o funcionamento de pos-
tos de saúde, creches e escolas, 
como é o caso de Pará de Minas, 
na Região Central do Estado, mu-
nicípio governado pelo presidente 
da AMM, Antonio Julio. No mu-
nicípio apenas atendimentos de 
urgência foram realizados nes-
ta segunda. Belo Horizonte não 
aderiu ao movimento. A principal 
reclamação dos prefeitos é em 
relação à queda nos repasses do 
Fundo de Participação dos Muni-
cípios (FPM), a principal fonte de 
receita principalmente de cida-
des de pequeno e médio porte. 
O FPM, repassado pelo governo 
federal, é formado por impostos 
como o Imposto Sobre Produtos 
Industrializados (IPI), que teve ar-
recadação reduzida em função da 
queda na atividade econômica do 

Parte das cidades suspenderam serviços internos ao 
cidadão e outras paralisaram até mesmo o funcionamento 

de postos de saúde, creches e escolas

COMUNICADO IMPORTANTE PARA VOCÊ EMPRESÁRIO 
DO CAMPO OU CIDADE!!!  Evite problemas com o MINIS-
TÉRIO DO TRABALHO, elaborando o: P.P.R.A. Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (Portaria 3.214/78 - NR-09) 
e P.C.M.S.O. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional - NR-07. Ambas deverão ser renovadas anualmente e 
apresentadas à Fiscalização do Ministério do Trabalho. Quem 
está obrigado a fazer o P.P.R.A.? A Elaboração do PPRA é 
OBRIGATÓRIA para todos os Empregadores que admitem tra-
balhadores como empregados. Não importa grau de risco ou a 
quantidade de empregados! 
Qual o Objetivo do P.C.M.S.O.? Tem por objetivo identificar 
precocemente qualquer desvio que possa comprometer a saú-
de dos Trabalhadores!
Elaboramos o P.P.R.A. e o P.C.M.S. O e também vendemos 
os EPIs Equipamentos Proteção Individual. Contato: (34) 9972 
3371   Riel Morais da Silveira Filho Pós-Graduação em Saúde 
Segurança do Trabalho.
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Mobilizações populares, para causas 
diretas, em municípios do interior, 

começam a assustar políticos

participar apenas de uma sessão 
semanal nas câmaras. O cenário 
de insatisfação popular começa 
a ganhar capilaridade e define 
bandeiras objetivas a serem con-
quistadas via pressão dos cida-
dãos sobre a classe política. A 
tendência é que esse modelo, a 
partir dos municípios, ganhe força 
para que se crie, no Brasil, uma 
efetiva ação para que seja im-
plantado um modelo federativo de 
verdade. Vereadores e Prefeitos, 
que têm eleição no ano que vem, 
já sentem a barra pesada para o 
lado deles. Breve, o mesmo será 
sentido por governadores - ainda 
em relativa zona de conforto -, 
apesar do começo de descontrole 
de contas estaduais, com que-
da na arrecadação e dificuldade 
para pagar as despesas, sobre-
tudo salários do funcionalismo. O 
fenômeno das mobilizações sem 
aparelhamento político direto veio 
para ficar e tende a se ampliar. O 
povo consegue perceber que é 
seu papel exercer o Poder Insti-
tuinte, diretamente, sem ficar limi-
tado a eleger representantes que, 
no final das contas, acabam "re-
presentando" apenas a eles mes-
mos e/ou a interesses políticos 
e econômicos que contrariam a 
vontade elementar do eleitorado. 
Este movimento tem a chance de 
mudar a face do Brasil - que pre-
cisa se tornar republicano, urgen-
temente, deixando de ficar refém 
da desgovernança do crime ins-
titucionalizado. (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 24 
de Agosto de 2015).

 As Forças Patrióticas 
- que defendem a Intervenção 
Constitucional como solução 
mais segura para mudanças ins-
titucionais no Brasil - precisam se 
espelhar no trabalho de cidadania 
espontânea surgido no interior 
do Paraná, principalmente em 
municípios onde o agronegócio é 
preponderante. Quem trabalha e 
produz cansou de pagar impostos 
para financiar a vagabundagem 
ou a mordomia dos políticos. Sim-
ples, assim... E 7 de setembro 
vem aí... As mobilizações cívicas 
para cobranças diretas aos polí-
ticos são a grande novidade do 
País que mergulha em protestos 
de indignação, sobretudo con-
tra a corrupção, que é um efeito 
direto de nossa falha estrutural 
- estatal, cultural e civilizatória 
- com reflexos negativos na polí-
tica e na economia. A tradicional 
politicagem está apavorada com 
o fenômeno. O chefão $talinácio 
é um dos mais assustados. O 
jornal Gazeta do Povo, do Para-
ná, fez um levantamento sobre 
as iniciativas populares em pelo 
menos 20 municípios - a maioria 
de pequeno porte - identificando 
uma percepção generalizada de 
que os eleitos deixaram de repre-
sentar os eleitores. O movimento 
intitulado “Todo poder emana do 
povo”, da cidade de Jacarezinho, 
ganhou o apelido de “gatos pin-
gados” depois que um parlamen-
tar debochou do tamanho inicial 
da mobilização, mas conseguiu 
reduzir os vencimentos dos ve-
readores - que têm obrigação 

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

Maioria do TSE decide abrir processo 
que pode levar à cassação de Dilma

deseja "um país sem corrupção". 
Embora a Lava Jato tenha colo-
cado o governo diariamente nas 
páginas policiais, a ministra disse 
que as revelações do petrolão vie-
ram depois da ação apresentada 
pelo PSDB no final do ano passa-
do e declarou que caberia ao Su-
premo Tribunal Federal (STF), e 
não ao TSE, processar ações des-
ta natureza. "Os fatos foram trazi-
dos à luz dos acontecimentos de 
2014. Como todo brasileiro, tam-
bém quero um país sem corrup-
ção, que seja melhor para nossos 
filhos e netos. Os fatos são graves, 
mas são fatos supervenientes, que 
nem mesmo o autor da ação tinha 
conhecimento quando a ação foi 
trazida", disse. A argumentação foi 
rebatida pelo ministro Gilmar Men-
des. Para ele, não são os fatos que 
são posteriores à ação que pode 
levar à cassação do mandato de 
Dilma. Segundo o magistrado, o 
PSDB reuniu o que se conhecia de 
possíveis irregularidades na época 
imediatamente após a reeleição de 
Dilma em outubro, mas não tinha 
como saber em detalhes revela-
ções que vieram à tona apenas 
este ano, como os depoimentos do 
empreiteiro Ricardo Pessoa, dono 
da UTC Engenharia. Pessoa disse 
ter repassado dinheiro desviado 
da Petrobras para a campanha 
política de Dilma por meio de do-
ações oficiais. "Imaginemos que, 
de fato, fique comprovado que o 
financiamento da campanha se 
deu via Petrobras, por propina. Há 
dados fortes. Vamos ignorar isso 
na ação? Como o autor [da ação, 
o PSDB] poderia provar esses fa-
tos? Ele tinha os elementos iniciais 
dos depoimentos", disse Gilmar. 
Não há data para que o julgamento 
seja retomado. (Fonte: Site Revis-
ta VEJA)

 Depois de duros emba-
tes entre os ministros, o Plená-
rio do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) formou maioria nesta terça-
-feira para dar continuidade a uma 
ação que pode levar à cassação 
do mandato da presidente Dilma 
Rousseff (PT) e do vice-presidente 
Michel Temer (PMDB) por abuso 
de poder político e econômico. 
A ministra Luciana Lóssio - ela 
própria uma das ex-advogadas 
eleitorais de Dilma - pediu vista 
e interrompeu o julgamento, mas 
quatro ministros já votaram a fa-
vor do prosseguimento da ação 
de impugnação do mandato da 
petista. Com isso, Dilma pode ser 
intimada a se defender. Em análise 
individual, a ministra Maria There-
za Assis Moura, relatora do caso, 
havia negado seguimento à ação 
que questionava a legalidade da 
disputa eleitoral por considerar frá-
geis as provas apresentadas pelo 
PSDB, autor da ação, no pedido 
de abertura do processo. Mas o 
caso chegou ao Plenário após re-
curso dos tucanos. Até o momen-
to, os ministros Gilmar Mendes, 
João Otávio de Noronha, Luiz Fux 
e Henrique Neves consideraram 
que a ação contra a chapa Dilma-
-Temer deve continuar na Justiça 
Eleitoral. Apenas a ministra Maria 
Thereza votou, em sessão anterior, 
para rejeitar o recurso do PSDB e 
sepultar o pedido. Ainda não há, 
por ora, julgamento de mérito so-
bre o eventual abuso ou não da 
chapa Dilma-Temer nas eleições 
de 2014.Na sessão desta terça, 
confrontada com as recentes re-
velações da Operação Lava Jato, 
que colocam a licitude do financia-
mento da campanha de Dilma em 
xeque, Maria Thereza disse que 
não votou baseada em convicções 
políticas e afirmou que também 

Quatro dos sete ministros já votaram a favor do prosseguimento 
de ação de impugnação do mandato da petista, mas julgamento 

foi suspenso após ministra Luciana Lóssio pedir vista
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Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.
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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

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
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