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Campeonato Regional de 
Futsal Prata - MG 2015  Relação dos candidatos 

considerados aptos pela avalia-
ção psicológica no 5º processo de 
escolha do conselho tutelar dos 
direitos da criança e do adoles-

 Nesta quinta feira tere-
mos o início de mais um campe-
onato regional de futsal realizado 
pelo centro de esporte e lazer e 
apoio da Prefeitura Municipal do 
Prata. 12 times em busca do tão 
sonhado e badalado título.  Jo-
gos dia de terças e quintas fei-
tas  Sempre 2 jogos por noite 
início 20:00 horas  Os jogos do  

cente de prata. Seu voto é muito 
importante para o Município.  Lo-
cal de votação: Escola Estadual 
Noraldino Lima Dia: 04 de Outu-
bro Horário: 08h às 17h

Eleição do Conselho Tutelar do Prata
Campeonato Regional de Futsal 
terão início, nesta quinta-feira 
(17), no ginásio Sérgio Henrique 
de Novais ,no centro de esporte 
e lazer na cidade prata mg. O 
evento, que vai até o dia 29 de 
Outubro.Venha traga sua família 
para prestigiar os jogos dias de 
terça e quinta sempre com início 
as 20:00 horas.

Inauguração UBSF – Esperança
 Mais uma Unidade Bási-
ca de Saúde da Família (UBSF) foi 
inaugurada nesta terça-feira (15) 
no Prata, no Bairro Esperança. 

Com a nova UBSF, a cidade ago-
ra conta com 7 unidades), UBSF 
– Esperança – Dr. Matusalém Bo-
telho Maurício. Festa Feliz Idade

 Faça sua inscrição e 
venha participar desta festa, 
dia 27/09. Inscrições na Secre-
taria de Ação Social, Trabalho 

e Promoção Humana de Pra-
ta, ou nos CRAS, Múltiplo Uso 
Edésio Vilela, Múltiplo Uso Cló-
vis Teodoro.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
OS DEZ MINISTÉRIOS QUE PODEM 
SER CORTADOS - A presidente Dil-
ma Rousseff já anunciou que cortará 
10 de seus 39 ministérios. Parte deles 
são secretarias com status de ministé-
rios. Outros são autarquias com esse 
mesmo perfil. Na prática, isso significa 
redução de funcionários e assessores 
comissionados. Os cortes representa-
rão 200 milhões de reais aos cofres pú-
blicos. Algo pequeno na questão orça-
mentário, mas representativo na seara 
política.Os cortes seriam anunciados 
nesta semana. Mas como o vice-presi-
dente Michel Temer e uma comitiva de 
ministros do PMDB estão fora do país, 
Rousseff aproveitou para ganhar tem-
po e amadurecer a ideia com alguns 
aliados. Ela decidiu anunciar as medi-
das no fim do mês, quando retorna de 
uma viagem aos Estados Unidos.
EIS OS PRINCIPAIS CANDIDATOS 
A SEREM EXTINTOS - Ministério da 
Pesca – Há uma intensa pressão por 
sua extinção por entender que sua fun-
ção poderia ser ligada à outra pasta. 
Voltaria a ser vinculada ao Ministério 
da Agricultura como uma secretaria. 
Hoje é ocupado por Helder Barbalho, 
do PMDB. - Secretaria de Relações 
Institucionais – Está acéfala desde 
abril, quando Pepe Vargas foi para os 
Direitos Humanos. O vice-presidente 
Michel Temer e o ministro da Aviação 
Civil, Eliseu Padilha, dividiram suas 
funções com a desta secretaria, mas 
nunca ocuparam o posto oficialmente. 
Suas funções seriam abraçadas pela 
Casa Civil. - Secretaria de Aviação Civil 
e Secretaria dos Portos – Seriam ane-
xadas ao Ministério dos Transportes. 
Hoje são ocupadas pelos peemedebis-
tas Eliseu Padilha e Edinho Araújo. - 
Secretaria da Micro e Pequena Empre-
sa – criada por Rousseff para agradar 
aliados, teria suas funções deslocadas 
para o Ministério de Desenvolvimento. 
Seu titular atualmente é Guilherme Afif, 
do PSD. - Banco Central, Advocacia-
-geral da União e Controladoria Geral 
da União – Ganharam status de minis-
tério na gestão Lula para poder acomo-
dar congressistas aliados. Como hoje 
não são ocupadas por deputados, cor-
rem o risco de perder esse perfil. Os 
ministros são Alexandre Tombini, Luis 
Inácio Adams e Valdir Simão. - Secre-
tarias da Igualdade Racial e das Políti-
cas para Mulheres – Históricas pastas 
ocupadas por petistas e membros de 
movimentos sociais teriam suas fun-
ções ligadas à Secretaria de Direitos 
Humanos. Governo terá dificuldades 
em cortá-las. Suas ocupantes são Nil-
ma Lina Gomes e Eleonora Menicucci.
JOBIM SEMPRE NA ÁREA - Um dos 
maiores articuladores, nos bastidores 
da política e do Judiciário, da queda 
programada de Dilma Rousseff, o ju-
rista Nelson Jobim voltou a atacar, 
surfando na mais recente crise militar 
criada pelos radicalóides esquerdistas 
no desgoverno, com a conivência da 
Comandanta-em-chefa da Forças Ar-
madas. Em artigo ao jornal Zero Hora, 
Jobim não só detonou o Decreto 8515 
como também pegou pesado com a 
cúpula militar, que aceitou uma boba-
gem cometida pela equipe de Dilma, na 
tentativa de consertar a besteira come-
tida: "A Presidência não pode delegar 
ao ministro competência que lei atribui 
aos comandantes. O ministro não pode 
subdelegar competências que não po-
deria ter recebido por delegação, pois 
elas são dos comandantes. Caberia 
à Presidência, por decreto, definir no 
que consistem a direção e a gestão 
das respectivas forças, atribuídas aos 
comandantes por lei. No entanto, no 
dia 10, o erro se agravou. Retificaram 
o decreto para permitir (!) ao ministro a 

subdelegação aos comandantes. A lei 
complementar nada vale, quando atri-
bui aos comandantes, sem intermedia-
ção, o exercício da direção e da gestão 
da respectiva força? O caminho esco-
lhido foi tortuoso, ilegal e, ainda, reite-
rado. Incompetência do nosso Brasil?”.
CULPA DO ARMANDO? - Nos cor-
redores da Petrobras circula a fofoca 
de que existe um culpado para os tais 
"motivos pessoais" alegados pelo pre-
sidente da Vale, Murilo Ferreira, para 
pedir pedido licença, até 30 de novem-
bro, da Presidência do Conselho de 
Administração da petroleira - alvo do 
escândalo da Lava Jato. Murilo esta-
ria contrariado com as atividades do 
Desembargador aposentado paulista 
Armando Sérgio Toledo, contratado 
como super-consultor da Presidência 
da Petrobras pelo amigão, o presidente 
Aldemir Bendine. Além de questionar o 
papel do Armando, Murilo não concor-
dou com a venda da BR Distribuidora 
e, também, não quer ser responsabi-
lizado por grandes broncas que estão 
prestes a estourar, juridicamente, con-
tra a estatal de economia mista - que 
não tem falhado na transparência e 
nas boas práticas de gestão corporati-
va (que os digam os delatores premia-
dos da Lava Jato).
MAIS REBELDIA - O suplente do Pre-
sidente do Conselho da Administração 
da Companhia, Clovis Torres Junior, 
também se licenciou do Colegiado 
até 30 de novembro de 2015. Nesta 
terça feira, o Conselhão da Petrobras 
decidiu que o conselheiro Luiz Nelson 
Guedes de Carvalho vai exercer as 
funções da presidência do Colegiado 
durante a licença do Murilo. Na Vale, 
Murilo continuará trabalhando normal-
mente, inclusive presidindo o Conselho 
da empresa...
PIADA SÉRIA - No Canal Brasil, no 
programa Preto no Branco, de Jorge 
Bastos Moreno, Tarso Genro respon-
dendo a uma pergunta sobre quais 
quadros do PT aptos a concorrer à 
Presidência em 2018, indicou 3 nomes: 
FERNANDO PIMENTEL, JACQUES 
WAGNER  e ALOISIO MERCADANTE. 
O Comissário Tarso falou sério, sem 
rir...
GIRO POLICIAL: MENORES ABOR-
DADOS COM MACONHA - Durante 
deslocamento foram abordados os 
menores J.V.S.N 16 anos e B.C.A 15 
anos, juntamente com o autor Udson 
Pereira de Souza que portava uma 
bucha de maconha e um cigarro pron-
to para consumo sendo conduzidos à 
sede unidade para registro. Ambos as-
sumiram serem usuários e relataram 
terem adquirido o entorpecente de um 
indivíduo desconhecido.
APREENSAO DE ARMA DE FOGO 
NA ZONA RURAL DE PRATA - Apos 
denuncia de agressão na zona rural, 
onde a vitima residente na fazenda 
São Sebastiao, alegava que havia 
sido agredia pelo autor Antônio Perei-
ra Silva, seu esposo, e que ela estava 
escondida no meio do mato para não 
ser agredida novamente. De imediatos 
uma guarnição foi deslocada ao local. 
A vitima foi localizada próximo à sede 
da fazenda e com autorização dela re-
alizamos busca no interior da residên-
cia, onde foi localizado o autor e uma 
espingarda, dois canos, cal. 28.  O au-
tor foi preso por posse ilegal de arma 
de fogo e pela Lei Maria da Penha, 
sendo o mesmo conduzido à delega-
cia de policia, juntamente com a arma 
apreendia.
PATRULHAMENTO NA CIDADE - A 
partir DO dia 16, até enquanto o efetivo 
existente permitir a Policia Militar esta-
rá disponibilizando um policial motoci-
clista no policiamento diurno, em apoio 
ao rádio patrulhamento na cidade de 
Prata. Esse militar será empregado de 
segunda a sábado e ficará exclusiva-

C l a s s i f i c a d o s
VENDO 02 CASAS NO MESMO TERRENO FORRADAS – Com 02 garagens, 
02 quartos, área de serviço, Rua Iturama, 59 – Bairro Vila de Fátima. Tratar (34) 
9667-0841 ou (34) 9166-6728 TIM Falar com Jose Douriam.
PROCURO EMPREGO PARA BABÁ COM EXPERIENCIA. Tratar (34) 9678-7859
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 

Informa que está atendendo em novo 
endereço para melhor atendê-lo

RUA PARAÍBA 99 
(A poucos passos da Avenida Brasília)

Fone: 3431-3411

AÇOUGUE GAUCHO DO FITE

cia de policia, juntamente com a droga 
e os materiais apreendidos.
TRAFICO DE DROGAS NA RUA - Du-
rante operação antidrogas, a PM rece-
beu denuncia, que um individuo de cor 
clara, usando bermuda cor vermelha e 
camiseta cor escura estaria trafican-
do na Rua Agenor de Oliveira, Bairro 
Bela Vista. De imediato foi iniciado 
um intenso rastreamento pelo bairro, 
onde a PM deparou com um motaxista 
transportando um passageiro com as 
mesmas características da denuncia. 
Ao efetuar a abordagem do passagei-
ro de nome Rafael Santos de Almeida, 
residente na Rua do Carteiro, numero 
641, Bairro Planalto, Uberlândia, MG, 
foi localizado no bolso de sua bermuda 
02 tabletes de maconha, 45 reais em 
notas fracionadas e um aparelho de te-
lefone celular. Segundo o motaxista, o 
autor foi apanhado na Rua Agenor de 
Oliveira, Bairro Bela Vista, endereço 
citado na denuncia. O autor foi preso 
e conduzido à delegacia de policia, 
juntamente com a droga e os materiais 
apreendidos.

mente no setor comercial e bancário. 
Solicitamos apoio dos militares e da 
sociedade para uma boa recepção ao 
militar, que inicialmente será o Solda-
do Brandão, para que assim ele possa, 
enfim, prestar um bom serviço à socie-
dade na prevenção criminal.
TRAFICO DE DROGAS NA CIDADE 
DE PRATA - Durante operação antidro-
gas, A PM com autor Luiz Fernando de 
Paula Silva, que possui varias denun-
cia e passagens de trafico, em frente a 
sua residência, que ao avistar a viatura 
adentrou correndo para o interior do 
imóvel e trancou o portão. Foi aciona-
do reforço e feito o cerco da residência 
e que após negociação, o autor abriu o 
portão e autorizou a entrada na casa. 
Durante as buscas foram localizadas 
nos trilhos de duas janelas 130 pe-
dras crack, preparadas para a venda e 
aproximadamente 10 gramas em pó da 
mesma droga, continuando as buscas 
foi localizado também em cima do rack 
do quarto 60 reais em notas fraciona-
das e um aparelho de telefone celular. 
O autor foi preso e conduzido à delega-

até R$ 5,8 mil cada. Outra com-
pra prevista era a de fogões e for-
nos elétricos, de até R$ 8 mil por 
unidade. Além da cozinha, outros 
ambientes dos palácios também 
ganhariam enfeites novos. Com 
recipientes de prata para colocar 
vasos de plantas, seriam gastos 
R$ 11 mil. Em abril deste ano, 
por exemplo, foi autorizada outra 
compra de luxo. Foram adquiridos 
dez baldes de gelo térmico no va-
lor total de R$ 9 mil, também em 
prata, de “design elegante, com 
alça, durável e práticos”, segundo 
descrição disponível no Portal da 
Transparência. (Fonte: Portal MSN 
Noticias)

Governo cancela compra de prataria 
para cozinha dos palácios

 Com a justificativa de re-
duzir gastos, a Secretaria-Geral da 
Presidência cancelou a compra de 
utensílios de prata para o Palácio 
do Planalto, da Alvorada e Granja 
do Torto, que totalizariam uma des-
pesa de R$ 215.615,59, de acordo 
com o jornal O Globo. O anúncio 
foi publicada no Diário Oficial da 
União de segunda-feira, mesmo 
dia em que foi anunciado um cor-
te de R$ 26 bilhões em despesas 
do governo para 2016. Dentre 
os utensílios, estavam materiais 
como colheres e rechauds (usados 
para manter alimentos quentes) de 
prata e “trabalhados em estilo co-
lonial”. Para os jantares oferecidos 
pela presidente Dilma Rousseff, 
seriam compradas também dez 
colheres (R$ 3 mil), e cinco espá-
tulas em prata (R$ 5 mil). Só com 
apoiadores de colheres, os gastos 
previstos eram de R$ 796,67 por 
unidade. Já com rechauds, seriam 
desembolsados R$ 62,6 mil em 30 
unidades, cujos preços chegava 
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Caixa leva “pedaladas” à Justiça e 
cobra taxas não pagas para execução 

e programas como o PAC
melhorar artificialmente as contas pú-
blicas, segundo o TCU, e totalizou R$ 
40 bilhões entre 2009 e 2014. O julga-
mento no TCU deve ocorrer entre o fim 
deste mês e o início de outubro. Um 
eventual parecer pela rejeição deve 
ser utilizado pela oposição para pedir o 
impeachment da presidente. A palavra 
final sobre a rejeição é do Congresso. 
A ação da Caixa na Justiça motivou 
cobranças internas no governo por re-
passes de recursos. Em abril de 2014, 
o então ministro da Agricultura, Neri 
Geller, enviou ofício ao então ministro 
da Secretaria de Relações Institucio-
nais, Ricardo Berzoini. No documento, 
Geller citou a “cobrança judicial por 
parte da Caixa” e pediu a liberação de 
R$ 10,5 milhões “em caráter prioritá-
rio”. O ministro informou a Berzoini que 
o dinheiro se refere a tarifas devidas 
à Caixa para execução de projetos a 
partir de emendas parlamentares. No 
ofício, ele não mencionou que a dívida 
é bem maior do que o valor cobrado. 
Berzoini deu encaminhamento ao Mi-
nistério da Fazenda, como consta em 
outro ofício. No momento em que a 
ação de cobrança foi protocolada na 
Justiça, o valor da dívida era de R$ 
57,7 milhões. O valor cresceu a partir 
de então, chegando a R$ 86,3 milhões 
em julho deste ano, como consta no 
processo. A AGU chegou a argumen-
tar que a dívida referente a contratos 
vigentes até 2010 estaria prescrita, o 
que foi contestado pela Caixa. A defesa 
do Ministério da Agricultura falou tam-
bém em “falha de comunicação”. “Em 
nenhum momento o réu objetivou ficar 
inadimplente, gerar danos ao agente 
financeiro ou ainda enriquecer inde-
vidamente”, citou a AGU. Já a dívida 
do Ministério das Cidades é composta 
por diferentes taxas de prestação de 
serviços que deixaram de ser pagas 
à Caixa, como para operação do PAC. 
Dados reproduzidos pelo banco na 
ação de cobrança mostram que prati-
camente nada foi pago em 2012 e em 
2013 — a proporção de pagamentos 
em relação a valores cobrados foi bem 
menor nestes dois anos do que nos 
anos anteriores. Para tentar derrubar 
as ações de cobrança, a AGU alegou 
à Justiça que iniciativas de conciliação 
estavam em curso na esfera adminis-
trativa. Mas a própria Caixa lembrou 
aos juízes que não houve acordo para 
o pagamento das dívidas, o que justifi-
cava a continuidade dos processos. O 
banco disse ter recebido apenas uma 
pequena fatia do dinheiro devido. Por 
meio da assessoria de imprensa, a 
Caixa afirmou ter “convicção de que 
os valores serão recebidos, em decor-
rência das negociações em curso com 
o ministério”. O banco não respondeu 
por que decidiu acionar a União na 
Justiça para receber as dívidas com 
tarifas. O Ministério das Cidades infor-
mou, via assessoria de imprensa, ter 
pago R$ 21,7 milhões à Caixa. “O mi-
nistério já solicitou a reabertura da ne-
gociação junto à Caixa, na Câmara de 
Conciliação da AGU. Portanto, a conci-
liação na esfera administrativa está ca-
minhando normalmente”, disse. A pas-
ta negou que a dívida tenha “relação 
alguma com o que a imprensa conven-
cionou como 'pedalada', pois não são 
recursos utilizados para a execução de 
determinado programa do governo fe-
deral”. “Os pagamentos discutidos aqui 
são pagamentos realizados pelo Minis-
tério das Cidades à Caixa, em função 
de uma relação contratual. É um valor 
que não se confunde com os recursos 
investidos pelo ministério.” O Ministé-
rio da Agricultura não respondeu aos 
questionamentos da reportagem. (Fon-
te: Site Jornal O GLOBO)

 A Caixa Econômica Federal 
cobra na Justiça R$ 274,4 milhões da 
União por conta de “pedaladas” dos 
ministérios das Cidades e da Agricultu-
ra. As duas pastas deixaram de pagar 
taxas de administração por serviços 
prestados pelo banco público na exe-
cução, por exemplo, do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), no 
caso de Cidades, e de projetos finan-
ciados com emendas parlamentares, 
no caso da Agricultura. Desde o fim 
de 2013, duas ações de cobrança tra-
mitam na 1ª e na 5ª Vara Federal em 
Brasília e, até agora, não haviam sido 
divulgadas. A falta de repasses do go-
verno a bancos oficiais é justamente 
uma das principais acusações feitas à 
presidente Dilma Rousseff no Tribunal 
de Contas da União (TCU). Nas cha-
madas “pedaladas fiscais” nas contas 
de 2014, o Executivo federal fez com 
que bancos públicos, como a Caixa, 
arcassem com despesas de progra-
mas federais, sem que a União repas-
sasse os recursos previstos. Na última 
semana, o governo entregou a defesa 
no processo que tramita no TCU e que 
pode detonar a próxima crise no gover-
no Dilma. A Advocacia Geral da União 
(AGU), que atua em nome do gover-
no no TCU, também faz a defesa dos 
dois ministérios na Justiça Federal, e 
tenta derrubar as ações de cobrança. 
A Caixa insiste na briga judicial com a 
União. A dívida do Ministério das Cida-
des é de R$ 188,1 milhões, incluída a 
atualização monetária. A do Ministério 
da Agricultura, R$ 86,3 milhões, con-
forme documentos obtidos pelo jornal 
O GLOBO. Num dos processos, a AGU 
argumenta que a inadimplência não foi 
“dolosa”, “ilícita” ou por “má-fé”, mas 
decorre de uma “burocracia do Es-
tado”. “A alta demanda por recursos 
públicos por vezes acarreta em certo 
descontrole de contas, situação passa-
geira e que rapidamente é organizada”, 
sustenta o órgão. Até então não se sa-
bia da existência de judicialização de 
uma fatia das “pedaladas” fiscais, com 
um banco da União e a própria União 
em lados opostos. Só se conheciam 
cobranças feitas pela Caixa na Câ-
mara de Conciliação e Arbitragem da 
Administração Federal, uma instância 
administrativa que funciona junto à 
AGU. As tentativas de conciliação fo-
ram frustradas, por conta da falta de 
disposição dos ministérios em fazer os 
pagamentos da dívida. Ao todo, foram 
abertos seis processos de conciliação 
referentes às “pedaladas”. Dois deles, 
que dizem respeito à cobrança das 
taxas de administração, acabaram na 
Justiça. Um parecer da AGU anexado 
aos processos, de março deste ano, 
relaciona a falta de pagamento dessas 
tarifas ao conjunto de represamentos 
de recursos que configuram a manobra 
fiscal que está sendo questionada tam-
bém no TCU. O governo, em especial 
em 2013 e em 2014, segurou repasses 
de recursos aos bancos oficiais para 
o pagamento de programas e benefí-
cios sociais como o Bolsa Família, o 
seguro-desemprego e o abono salarial. 
Os bancos se viram obrigados a arcar 
com os pagamentos. Os contratos de 
prestação de serviços preveem que os 
ministérios paguem taxas às institui-
ções financeiras por conta dos serviços 
executados. Agora, a presidente Dilma 
Rousseff corre o risco de ter as contas 
de 2014 rejeitadas em razão das “pe-
daladas”. O governo tem que alegar 
que a manobra não causou qualquer 
tipo de prejuízo. O TCU considerou 
a prática uma operação de crédito e, 
portanto, uma infração à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF). O repre-
samento de repasses foi feito para 

teve uma esposa ou se teve dis-
cípulas. Dizem apenas que aquele 
fragmento é, provavelmente, de 
um manuscrito antigo, em vez de 
um falso. Karen L. King, historiador 
de Harvard que deu nome e fama 
ao papiro, afirmou desde o início 
que aquele objeto não deveria ser 
considerado uma evidência de que 
Jesus teria sido casado, mas ape-
nas que os primeiros cristãos dis-
cutiam questões como o celibato, 
sexo, casamento e discipulado. 
King apresentou o fragmento em 
uma conferência em Roma em 
setembro de 2012, mas ele foi de-
fenestrado pelos críticos porque 
seu conteúdo era controverso; 
a inscrição era suspeitosamente 
manchada; a gramática, pobre; e 
sua procedência era incerta. Seu 
dono insistiu em permanecer no 
anonimato e a tinta não fora testa-
da.Um editorial do jornal oficial do 
Vaticano declarou que o papiro era 
uma farsa. Especialistas no Novo 
Testamento afirmaram que a "es-
posa de Cristo" poderia ser a Igre-
ja - uma interpretação que King 
declarou ser possível.

Papiro sobre “esposa de Jesus”não 
é uma falsificação, segundo estudo

 Cientistas americanos 
declararam esta semana que um 
pedaço desbotado de papiro, co-
nhecido como “Evangelho da Es-
posa de Jesus”, pode ser realmen-
te antigo, e não uma falsificação 
moderna. A escrita manchada foi 
apresentada pela primeira vez por 
um historiador da Escola de Teo-
logia da Universidade de Harvard, 
em 2002. À época, a divulgação 
fora completamente rejeitada. A 
controvérsia gerada pelo papiro 
deveu-se a uma frase que está 
presente em qualquer trecho das 
Escrituras Sagradas: “Jesus disse-
-lhes, 'Minha esposa'”, e acrescen-
ta: “poderá ser minha discípula”. A 
revelação do papiro inflamou o de-
bate sobre se as mulheres podem 
ser padres. O polêmico objeto foi 
analisado por professores de en-
genharia elétrica, química e biolo-
gia das universidades de Columbia 
e de Harvard e do Instituto de Tec-
nologia de Massachusetts. Segun-
do eles, o papiro é semelhante ao 
que seria usado entre os séculos 
IV a.C. e VIII d.C.. Os resultados 
do teste não provam que Jesus 

gar propina em troca de contratos 
com a estatal brasileira. Caberá a 
Janot decidir se concorda com o 
pedido da PF ou não. "Atenta ao 
aspecto político dos acontecimen-
tos, a presente investigação não 
pode se furtar de trazer à luz da 
apuração dos fatos a pessoa do 
então presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, que, na 
condição de mandatário máximo 
do país, pode ter sido beneficiado 
pelo esquema em curso na Petro-
bras, obtendo vantagens para si, 
para seu partido, o PT, ou mes-
mo para seu governo, com a ma-
nutenção de uma base de apoio 
partidário sustentada à custa de 
negócios ilícitos na referida esta-
tal", diz o relatório. No despacho, 
o juiz também autoriza o compar-
tilhamento das informações do 
inquérito que tramita no STF com 
os investigadores que atuam na 
operação Lava- Jato em Curitiba. 
(Fonte: Portal MSN Noticias)

Supremo pede que Ministério Público 
analise pedido da PF para ouvir Lula

 O juiz Márcio Schiefler 
Fontes, que auxilia o ministro 
Teori Zavascki nos processos da 
Lava-Jato, pediu que o Ministé-
rio Público Federal se manifeste 
sobre a possibilidade de o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva passar a ser investigado 
em um dos inquéritos que trami-
tam no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Em despacho assinado 
nesta terça-feira, o juiz não cita o 
ex-presidente e se limita a pedir 
parecer do procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, sobre 
"relatório apresentado pela auto-
ridade policial". O relatório da PF 
diz que Lula pode ter sido benefi-
ciado pelo esquema de corrupção 
da Petrobras e pede autorização 
para que ele seja ouvido no inqué-
rito. A PF solicitou ainda permis-
são para que seja feito levanta-
mento sobre eventuais vantagens 
pessoais que Lula tenha recebido 
de empreiteiras acusadas de pa-
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

Cemig, Ricardo José Charbel, es-
ses casos eram responsáveis por 
aumentar o afluxo de pessoas nas 
agências e a procura pelos demais 
canais de atendimento da Empre-
sa. Segundo ele, a diferença na 
fatura é expressiva, uma vez que 
não há um escalonamento na apli-
cação da alíquota de 30%. “Com 
essa nova legislação, muitos con-
sumidores receberão o benefício 
e serão isentos da cobrança do 
ICMS”, afirma Charbel. Pela regra 
anterior, o ciclo de verificação de 
consumo oscilava, pois o leiturista 
poderia passar no imóvel para fa-
zer a aferição dentro de um prazo 
que variava de 27 a 33 dias. Como 
o consumo médio das famílias é de 
3KWh, se o leiturista passasse em 
um período máximo de 30 dias, o 
gasto de energia ficava limitado a 
90KWh, ou seja, a conta seria cal-
culada sem a incidência do ICMS. 
Porém se a passagem do leiturista 
ocorresse apenas um dia depois, 
com 31 dias, o consumo registrado 
considerando a média diária, seria 
de 93KWh, o que retirava o direito 
de que o ICMS não viesse a inci-
dir na conta de luz. Para efeito de 
comparação, um cliente que pos-
sui um consumo de 91 kWh no seu 
ciclo de leitura – não era isento do 
ICMS – pagava R$ 81,79 de tarifa 
de energia. Com a nova legislação, 
que prevê a incidência do ICMS no 

 O Governo de Minas Ge-
rais enviou à Assembleia Legislati-
va, por sugestão da Cemig, o pro-
jeto de lei 2817/2015, que altera a 
incidência do Imposto sobre a Cir-
culação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) nas tarifas de energia para 
os consumidores residenciais. A 
partir da promulgação da medida, 
os consumidores que tenham mé-
dia de até 3kWh por dia no seu ciclo 
de leitura terão isenção do tributo. 
O projeto de lei é uma iniciativa do 
governador Fernando Pimentel e 
está em apreciação no Legislativo. 
Dessa forma, cerca de 2,9 milhões 
de clientes residenciais da Cemig 
podem ficar isentos do pagamen-
to do ICMS, o que representa 45% 
dos consumidores residenciais da 
Empresa. No Estado, somente as 
contas com consumo até 90 kWh/
mês eram isentas pelo governo de 
pagar o imposto. No entanto, como 
o período de leitura nas faturas va-
ria entre 27 a 33 dias, ocorriam ca-
sos em que o consumo era maior 
que 90 kWh, mas a média diária era 
inferior ou igual a 3 kWh. O ICMS é 
um imposto estadual e sua alíquota 
para os clientes residenciais é de 
30% do importe total da tarifa. Com 
a medida do Governo de Minas 
Gerais, milhares de consumidores 
da Cemig poderão ser beneficia-
dos. De acordo com o diretor de 
Distribuição e Comercialização da 

Governo de Minas altera critério de cobrança do ICMS na 
tarifa de energia e beneficia consumidores residenciais

de gelo atingir um centímetro de 
espessura. Evite colocar alimentos 
quentes na geladeira. Sem esses 
procedimentos o tempo de funcio-
namento de uma geladeira pode 
chegar a 720 horas por mês, ou 
seja, ela funciona ininterruptamente 
e não para. - Ar-condicionado. Fe-
che bem o ambiente onde o apare-
lho estiver ligado, pois, do contrário, 
ele funcionará por mais tempo. Ao 
abrir uma porta ou uma janela é 
como se estivesse abrindo a porta 
da geladeira: o ar quente vai entrar 
e o aparelho terá de funcionar por 
mais tempo. Além disso, como o ar 
quente sobe, recomenda-se insta-
lar o ar condicionado em local mais 
alto. - Aproveite a iluminação natu-
ral. Como os dias são mais longos, 
acenda as lâmpadas apenas quan-
do for necessário. A iluminação é 
o terceiro equipamento com maior 
participação no consumo residen-
cial, na faixa de 20% do total, em re-
sidências que não utilizam aparelho 
de ar-condicionado. - Retire os apa-
relhos das tomadas. Quando estão 
no modo stand by, os equipamen-
tos elétricos e eletrônicos chegam a 
consumir até 30% do seu consumo 
quando ligados.

consumo diário e não mais de acor-
do com o período de leitura, esse 
mesmo consumidor, caso se man-
tenha na média diária de 3KWh, 
terá um desconto de R$ 24,53 e 
sua tarifa cairá para R$ 57,26.  Já o 
cliente classificado como baixa ren-
da, antes das novas regras de cál-
culo poderia pagar R$ 41,85, caso 
consumisse apenas 91 kWh. Com 
a nova legislação, sua conta – cal-
culada diariamente, para efeito do 
ICMS – não passará de R$ 29,30. 
Confira dicas de economia de ener-
gia: - Verifique a borracha de veda-
ção da geladeira. Um dos fatores 
que mais contribuem para o aumen-
to do tempo de funcionamento da 
geladeira é a borracha de vedação. 
Faça a vistoria dessa borracha, 
pois ela não pode ficar quebradiça 
ou dura. Evite deixar a porta da sua 
geladeira aberta por muito tempo; 
ao abrir a geladeira, é o ar quente 
externo que entra, e como, no ve-
rão, o ar externo está ainda mais 
quente, então ela irá funcionar por 
mais tempo para resfriar o ar que 
entrou. - Faça o degelo da geladei-
ra. Se a sua geladeira não realiza 
esse procedimento automaticamen-
te, realize-o sempre que a camada 
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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

ele compara dois medicamentos 
oftalmológicos usados para trata-
mento de mácula na cegueira de 
idoso - o Ranibizumab e o Beva-
cizumab. O primeiro é muito mais 
caro que o segundo. A revisão 
feita pela medicina de evidências, 
contudo, provou que ambos cura-
vam da mesma forma. Além disso, 
num teste comparativo, verificou-
-se que o risco de infecção devido 
ao uso do medicamento era maior 
com o mais caro. “A medicina de 
evidências é o elo entre a melhor 
ciência disponível e a melhor prá-
tica clínica possível. Ela integra as 
melhores evidências de pesquisas 
científicas existentes com a habili-
dade clínica e a preferência do pa-
cientes. Em países onde impera o 
interesse econômico, isso é embo-
tado”, concluiu Atallah. Condutras 
inadequadas - Na mesma linha, 
o médico Cesar Vieira, consultor 
técnico do Instituto Brasileiro para 
Estudo e Desenvolvimento do Se-
tor de Saúde (Ibedess), condenou 
o lobby dos grandes laboratórios 
e fabricantes de medicamentos. 
Segundo ele, “condutas inadequa-
das de prestadores de serviços de 
saúde” influenciam as decisões de 
médicos e geram “equívocos na 
judicialização da saúde, tanto no 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
como na saúde suplementar”. “Os 
sistemas de saúde e de Justiça 
precisam do apoio de evidências 
que resultem em prescrições e 
sentenças mais qualificadas. A 
medicina baseada em evidências 
é a salvação no mundo todo”, dis-
se ele. Ele elogiou o trabalho de-
senvolvido por algumas entidades 
técnicas em Minas Gerais, como 
o Núcleo de Avaliação de Tecnolo-
gias em Saúde (Nats), do Hospital 
das Clínicas da UFMG, bem como 
o Centro Colaborador do SUS para 
Avaliação de Tecnologias e Exce-
lência em Saúde (CCATES), vin-
culado à Faculdade de Farmárcia 
da UFMG, que orientam o Poder 
Judiciário nas ações que envolvem 
a saúde.

Especialistas criticam lobby de 
fabricantes de medicamentos

 Nem sempre o uso de um 
medicamento mais caro ou a esco-
lha por um procedimento médico 
de custo mais alto é garantia de 
mais eficácia e eficiência no trata-
mento de uma doença. Ao contrá-
rio, estudos da medicina baseada 
em evidências têm demonstrado 
que, muitas vezes, essas esco-
lhas, pautadas por influências eco-
nômicas e de mercado, revelam-se 
completamente equivocadas. As 
conclusões são do professor do 
curso de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), Ál-
varo Atallah. Ele foi o primeiro pa-
lestrante do painel "Apoio Técnico 
ao Sistema de Justiça" e discorreu 
sobre direito à saúde e medicina 
baseada em evidências, durante 
o Ciclo de Debates Judicialização 
da Saúde, promovido pela As-
sembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) nesta segunda-feira 
(14/9/15). Para reforçar seu argu-
mento, o professor forneceu alguns 
exemplos. Um deles diz respeito ao 
uso de stents cardíacos, uma pró-
tese minúscula em formato de tubo 
utilizada para prevenir obstrução 
de artérias em caso de doença ar-
terial coronariana. Um estudo com-
parativo realizado por sua equipe 
concluiu que a tecnologia de valor 
mais alto (R$ 15 mil) não agrega-
va nenhum benefício à tecnologia 
mais barata (R$ 2 mil). Como, no 
Brasil, são usados por ano no míni-
mo 100 mil stents, a economia ob-
tida foi de pelo menos R$ 1 bilhão, 
segundo ele. Outro exemplo citado 
refere-se ao uso de cálcio na gravi-
dez. Segundo o professor, a admi-
nistração desse medicamento em 
mulheres grávidas reduz em 30% 
o risco de pré-eclâmpsia. Contudo, 
no Brasil, apenas 6% das mulheres 
recebem recomendação médica 
para tal. Isso ocorre, segundo ele, 
porque os grandes laboratórios, 
que dominam o mercado de remé-
dios, não têm interesse em vender 
um medicamento de baixo custo, 
embora extremamente eficaz. Um 
terceiro exemplo apontado por 

Críticas foram feitas durante Ciclo de Debates 
Judicialização da Saúde nesta segunda-feira (14)

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

sinatura entre o Eminente Irmão 
Benedito Marques Ballouk Filho, 
Grão-Mestre Estadual do Grande 
Oriente de São Paulo (GOSP) e 
o Ministério Público Federal, de 
apoio incondicional às medidas 
de combate a corrupção e o re-
colhimento pelos Obreiros da Ju-
risdição de assinaturas de apoio 
aos projetos de Lei. O apoio foi 
firmado com o Procurador Substi-
tuto em Exercício da Procuradoria 
da República em São Paulo, Dr. 
Thiago Lacerda Nobre. Neste no 
sábado passado, Dr Thiago e Pro-
curador da República no Distrito 
Federal, Dr Francisco Guilherme 
Bastos, apresentaram na Supre-
ma Congregação às propostas do 
MPF, denominadas: 10 Medidas 
Contra a Corrupção.

Maçonaria contra a Corrupção

 Em São Paulo, o presi-
dente da Confederação da Maço-
naria Simbólica do Brasil e Grão 
Mestre da GESLP, Ronaldo Fer-
nandes, encampa e avança no 
projeto Corrupção Nunca Mais. O 
GOB (Grande Oriente do Brasil) 
adere campanha do MPF a proje-
tos de Lei para combater a corrup-
ção. No início da tarde de sába-
do, 12 de Setembro, na Suprema 
Congregação da Federação, o 
Grande Oriente do Brasil (GOB) 
e todos os Grão-Mestres Estadu-
ais assinaram Carta de Adesão e 
Apoio formal aos projetos do Mi-
nistério Público Federal, de inicia-
tiva popular, que visam a comba-
ter a corrupção. Essa aliança com 
a Maçonaria teve seu primeiro ato 
no dia 01 de Setembro, com a as-
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