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Audiência Pública
 Por determinação do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, a Prefeitura Municipal de Prata convida a toda à população para 
a Audiência Pública que será realizada no dia 14 de Outubro de 2.015, 
a partir das 19:00 hs, na Câmara Municipal de Prata, visando discutir a 
regularização da concessão dos pontos de táxi em nossa cidade.

Biblioteca Municipal do Prata 
recebe doação de livros

 Uma das metas da Edu-
cação Municipal é melhorar os ín-
dices do rendimento escolar, e o 
Pacto Nacional pela alfabetização 
na idade certa (PNAIC), veio para 
firmar essa proposta. As ações 
do Pacto são realizadas median-
te parceria com a Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) e a 
Secretária de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer do Município do 
Prata e direcionada aos Professo-
res da Educação Básica do 1° ao 
3° ano do Ensino Fundamental. 
Os encontros acontecem na UAI-
TEC duas vezes por mês, minis-
trados pelas orientadoras de es-
tudo Vilsimone e Fabrícia. E cada 
encontro é momento de desabafo, 
partilha, sociabilidade de ideias, 
troca de experiências e confiança 
em si mesmo. “PACTO, é um pro-

 A Prefeitura Municipal 
do Prata, recebeu uma doação 
aproximadamente 100 livros, 
do médico Roberval Junqueira 
Franco. Os livros foram doados 

jeto inovador, que tem mostrado 
ao que veio, tanto no sentido das 
formações quanto no Material que 
oferece. As pessoas envolvidas 
estão sintonizadas com a propos-
ta do programa e realizando de 
fato um trabalho que será positivo 
em termos de alfabetização e de 
crescimento do potencial alfabe-
tizador.” Pontua a Coordenadora 
Local do Pacto Leila Gomes. A 
Secretária de Educação Liodê Lo-
pes Arantes também acrescenta: 
“Promover uma Educação básica 
de qualidade é um dos desafios 
da Rede Municipal de Ensino, 
promovendo uma educação para 
todos , uma escola inclusiva que 
reconhece, valoriza e respeita as 
diferenças individuais de todos 
aqueles que se encontram inclu-
ídos”. 

para a Biblioteca Municipal do 
Prata e serão de grande serven-
tia para a população pratense 
Secretaria de Educação e esco-
las. 

Pacto Nacional pela 
alfabetização na Idade Certa

 Aconteceu neste dia 
25/09 o Projeto Sócio Ambiental 
da Faber Castell, junto ás Esco-
las Municipais do Prata. Conta-
mos com a presença da Analista 
Ambiental Mayara Passos Ma-
cedo, a Secretária de Educação 

Liodê Lopes Arantes, Diretoras, 
Supervisoras, professores e alu-
nos.  O Evento aconteceu no clu-
be da Faber Castell. A Secretária 
da Educação parabeniza a todos 
os participantes pelo belíssimo 
trabalho desenvolvido. 

Projeto Sócio Ambiental da Faber Castell

 A Prefeitura do Prata re-
alizou neste fim de semana a "3ª 
Festa do Idoso 2015 - FeliZida-

Festa Feliz Idade
de". O objetivo foi proporcionar 
alegria e diversão aos idosos do 
município. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CAMISETA PROVIDENCIAL - Movi-
mentos estão mandando confeccionar 
100 mil camisetas, para grande ma-
nifestação de 25 de outubro, com os 
dizeres: "Lula na Prisão. Fim da Cor-
rupção". O slogan até nem é tão ver-
dadeiro em sua essência, pois Lula, 
apesar da vaidade dele se querer ser 
protagonista de tudo, é apenas parte 
de uma estrutura estatal criminosa que 
precisa ser banida e recriada a partir 
de bases morais, éticas e legítimas.
COITADO DO MAOMÉ - Tem gente 
séria defendendo a tese de que Dilma 
deveria ser convidada para presidir o 
Estado Islâmico... O estrago que ela 
tem causado ao Brasil é de fazer inveja 
ao mais radical terrorista que atua se-
gundo a ideologia gerada a partir dos 
escritos do Profeta Maomé... Mas se 
tirarem ela daqui e colocarem o Michel 
Temer Lulia no lugar, aí o gesto de ter-
ror vai fazer inveja ao mais destrutivo 
membro do EI...
NOVA AUDIÊNCIA PÚBLICA VOLTA 
A DISCUTIR SITUAÇÃO DA SAÚDE 
EM UBERLÂNDIA - Uma audiência 
pública realizada na manhã desta ter-
ça-feira (29) pelo Sindicato dos Médi-
cos de Minas Gerais (Sinmed), na Câ-
mara de Vereadores, voltou a debater 
a situação da Saúde na cidade. Foram 
abordado temas como medicamentos 
em falta e o cancelamento de cirurgias. 
Médicos, moradores da cidade, políti-
cos e representantes do Sinmed e da 
Justiça participaram do evento. O pro-
motor de Saúde, Lúcio Flávio de Faria, 
disse questionar a falta de medicamen-
tos nas unidades de saúde da cidade. 
Sobre o assunto, uma lista com 172 
medicamentos em falta foi apresenta-
da pelo presidente do Sinmed, Uilter 
Goulart de Oliveira. Um cirurgião que 
atende no Hospital de Clínica da UFU 
(HC-UFU) explicou que 11 cirurgias fo-
ram canceladas por falta de material, 
nesta segunda-feira (28). “A situação 
só tende a piorar. A gente precisa do 
apoio da população para pressionar o 
poder público municipal, estadual e fe-
deral para mudar o cenário de pessoas 
morrendo por falta de cirurgias”, disse 
Caio Brambilla. Na última semana, o 
Secretário de Saúde, Dário Passos, 
disse que os materiais básicos esta-
vam sendo providenciados. Desta vez, 
ele confirmou a informação. “Já chega-
ram recursos para o HC e as providên-
cias estão sendo tomadas para que ele 
possa comprar materiais, medicamen-
tos e adequar seus leitos para atender 
a população”, explicou.
PETROBRAS AUMENTA PREÇO DA 
GASOLINA EM 6% E DO DIESEL EM 
4% - A Petrobras aumentou o preço da 
gasolina em 6% e do óleo diesel em 
4%. O anúncio foi feito pela estatal na 
noite desta terça-feira. O porcentual do 
reajuste, aplicado às refinarias, entrou 
em vigor já nesta quarta. O repasse 
para as bombas de combustíveis ain-
da não está definido, mas é certo. Com 
isso, a economia ganha mais um ele-
mento que deve pressionar a alta da 
inflação. "Os preços da gasolina e do 
diesel, sobre os quais incide o reajus-
te anunciado, não incluem os tributos 
federais Cide e PIS/Cofins e o tributo 
estadual ICMS", especificou a estatal 
em nota. O aumento nos combustí-
veis está relacionado à necessidade 
da empresa de administrar melhor sua 
dívida para recuperar sua situação fi-
nanceira e permitir a manutenção dos 
investimentos previstos. A estratégia 
vinha sendo considerada há algum 
tempo. Nos últimos dias, como revelou 
o blog VEJA Mercados, executivos da 
Petrobras se reuniram com investido-
res brasileiros para tentar vender títu-
los com objetivo de refinanciar a dívida 

da estatal, mas ouviram como resposta 
uma mensagem clara: ou a Petrobras 
aumentava o preço da gasolina, ou 
teria que pagar juros maiores. O rea-
juste anunciado nesta terça, porém, é 
inferior àquele calculado por analistas 
do mercado para que a companhia 
mantenha seu endividamento estável. 
Levando isso em conta, a estatal pre-
cisaria aumentar em 10% a gasolina e 
o diesel - assumindo o dólar a 4,10 e o 
petróleo a 45 dólares o barril.
SENADO APROVA AUMENTO DE 
LIMITE DE CRÉDITO CONSIGNADO 
DE 30% PARA 35% - O Senado apro-
vou nesta terça-feira o texto da Medida 
Provisória (MP) 681, que permite um 
aumento de 30% para 35% no limite 
do crédito consignado, modalidade de 
empréstimo com desconto na folha de 
pagamento do trabalhador. A medida 
seguirá para a sanção da presidente 
Dilma Rousseff. A MP publicada em ju-
lho estabelece elevação para 35% no 
valor máximo que as pessoas podem 
comprometer da renda com crédito 
consignado. O aumento é permitido 
desde que os cinco pontos percentuais 
adicionais sejam usados para quitar dí-
vidas com cartão de crédito, inclusive 
em saques feitos nesse tipo de cartão. 
A autorização é válida para qualquer 
despesa desse tipo, não apenas a dí-
vida do rotativo. Basta que a pessoa 
tenha contraído alguma despesa por 
meio do cartão de crédito. Antes do en-
vio do texto para a análise do Senado, 
o plenário da Câmara ainda vai votar 
um destaque ao projeto. Na elabo-
ração do parecer ao texto, o senador 
Valdir Raupp (PMDB-RO) destacou 
que a ampliação do limite é importan-
te, já que permite uma troca do perfil 
de dívida, de juros mais altos, como no 
caso do rotativo do cartão de crédito, 
para as taxas de juros mais baixas do 
consignado. Em maio, a presidente Dil-
ma Rousseff vetou uma emenda seme-
lhante da Câmara, que permitia a ele-
vação desse tipo de crédito para 40%. 
Na ocasião, a presidente argumentou 
que a medida poderia comprometer a 
renda familiar.
GIRO POLICIAL - POLICIAL ESTÁ IN-
TERNADO EM UBERLÂNDIA APÓS 
CAPOTAR CARRO PERTO DO PRA-
TA -  Um cabo da Polícia Militar (PM), 
de 33 anos, está internado no Hospital 
de Clínicas da Universidade Federal 
de Uberlândia (HC-UFU) depois de ter 
sofrido um grave acidente na MGC-
497, na cidade de Prata. O carro que 
ele dirigia capotou neste domingo (28) 
e chocou com uma árvore às margens 
da rodovia. De acordo com a Polícia 
Militar (PM) de Prata, que registrou a 
ocorrência, o policial é lotado na 257ª 
Cia da PM em Prata. O policial dirigia 
o carro sentido Campina Verde a Prata 
quando perdeu o controle da direção 
e saiu da pista, batendo na árvore na 
altura do km 77. Com o impacto do 
veículo, o carro se partiu ao meio. O 
Corpo de Bombeiros foi acionado para 
fazer o resgate do motorista e enca-
minhá-lo a Uberlândia. O médico que 
prestou os primeiros socorros informou 
aos policiais que a vítima poderá ficar 
sem as duas pernas em virtude da 
gravidade dos ferimentos. Segundo a 
assessoria de imprensa do hospital, a 
vítima segue internada em estado gra-
ve. (Fonte: Portal G1)
QUADRILHA IDENTIFICADA - Qua-
drilha que realizou roubos na cidade 
nos últimos 30 dias é identificada. Ex-
-detento, conhecido como Uberabinha, 
estava envolvido e tinha mandado de 
prisão em aberto. Estava utilizando 
identidade de outra pessoa quando foi 
preso. O autor foi visto conduzindo o 
veículo utilizado para realizar um roubo 
em estrada vicinal no último dia 19.
LANÇAMENTO OPERAÇÃO PON-
TAL SEGURO VII 257 CIA - Superin-

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Talma Campos de Abreu, 741, Colina Park Boulevard, 
com 3 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem 
p/ 2 carros, portão eletrônico. Tratar: (34) 3431-1558 lanchonete do André
VENDO CARTA DE CREDITO/CONSORCIO - Valor R$ 12.510,14. Entrada R$ 
4.055,46 mais 39 parcelas de R$ 378,04. Aquisição: Carro e Moto. Fone: (34) 
9977-9329.
VENDO CARTA DE CREDITO/CONSORCIO - Valor R$ 22.839,15. Entrada R$ 
5.411,99 mais 39 parcelas de R$ 659,63. Fone: (34) 9977-9329.
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 

tendente: Tenente Francisco – Coman-
dante Operações: Tenente Carvalho 
- Logística: 03 viaturas policiais e 01 
moto policial - Recursos Humanos: 06 
Policiais Militares.
POLICIA MILITAR RECUPERA TRA-
TOR ROUBADO – De madrugada, 
ocorreu o roubo de um trator 50 com 
carreta na região Centro Camargo, 
onde aproximadamente seis autores 
encapuzados e armados de revólve-
res abordaram a vítima que deslocava 
com o trator. Autores renderam a víti-
ma e evadiram em um Fiat Uno modelo 
novo da cor cinza liberando a vítima 

perto do Prata. Em rastreamento e em 
rápida ação da PM pela zona rural que 
dá acesso à Ituiutaba região do São 
Lourenço, equipes Tático Móvel de 
Ituiutaba juntamente com viatura do 
Prata abordaram dois indivíduos com 
as mesmas características e o Fiat Uno 
citado. As vítimas reconheceram os au-
tores presos que foram encaminhados 
pela PM para a Polícia Civil. Continu-
am as diligências pela Patrulha Rural 
no sentido de localizar o trator roubado 
e prender o restante da quadrilha. O 
trator foi recuperado e mais um autor 
preso pela Patrulha Rural.

COMPRA E VENDA MOVEIS USADOS
Rua Carlos Camargo 172, Centro.

Tratar: (34) 9979- 9913
Falar com Toquinho

PREGÃO
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Lula fez lobby para a 
Odebrecht, diz ministro 

em e-mail
empresas brasileiras entre 2003 e 
2015 para contratos na República 
Dominicana, US$ 2 bilhões foram 
desembolsados em favor da Ode-
brecht. As mensagens de Marcelo 
para Lula eram enviadas por meio 
de Alexandrino Alencar, diretor da 
empresa mais próximo ao petista, 
preso na operação Lava-Jato. As 
recomendações eram dadas por 
meio de documentos que tinham 
o mesmo título, "ajuda memória". 
Na véspera de uma visita do pre-
sidente de Angola, José Eduardo 
dos Santos, ao Brasil, em 2 de 
maio de 2005, Marcelo Odebrecht 
pediu a Lula que reconhecesse 
o papel de Santos como "pacifi-
cador e líder regional", e fizesse 
menção às ações realizadas por 
empresas brasileiras em Angola, 
com destaque para a Odebrecht. 
"Dr. Alex, aqui está o documento. 
Dr. Marcelo pede-lhe a gentileza 
de encaminhar ao seminarista", 
escreveu Darci Luz, secretária de 
Marcelo, a Alexandrino Alencar. 
No dia seguinte, Lula receberia 
Santos com discurso mencionado 
a forma como ele "soube liderar 
Angola na conquista da paz" , e 
saudando-o por sua "perseve-
rança e visão de futuro". No dis-
curso, o então presidente citou o 
projeto da hidrelétrica de Capan-
da, mencionado no mesmo e-mail 
de Marcelo Odebrecht como um 
exemplo da cooperação entre os 
dois países: "Reforçamos, assim, 
um mecanismo financeiro que tem 
sido o grande motor da expansão 
dos investimentos brasileiros em 
Angola. A hidrelétrica de Capan-
da, símbolo maior da presença 
econômica brasileira em Angola, 
não teria sido possível sem a linha 
de crédito (do BNDES)", discursou 
Lula. Ao ser convidado pelo presi-
dente petista para almoço com o 
presidente da Namíbia, em Bra-
sília, em fevereiro de 2009, Mar-
celo respondeu com cópia para 
seus diretores: "Pode ser uma boa 
oportunidade em função de nossa 
hidrelétrica (Capanda). Seria im-
portante enviar uma nota memória 
antes via Alexandrino com even-
tualmente algum pedido que Lula 
deve fazer por nós". Horas antes 
do almoço, o executivo da Ode-
brecht Marcos Wilson escreveu ao 
então ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio, Miguel 
Jorge, pedindo que manifestasse 
ao presidente Lula "sua confiança 
na capacidade da Odebrecht" as-
sumir o projeto de uma hidrelétrica 
binacional (Namíbia e Angola) na 
África. Miguel Jorge respondeu: 
"Estive e o PR (presidente) fez o 
lobby. Aliás, o PR (presidente) da 
Namíbia é quem começou - disse 
que será licitação, mas que torce 
muito para que os brasileiros ga-
nhem, o que é meio caminho an-
dado". (Fonte: Site G1)

 E-mails apreendidos pela 
Polícia Federal (PF) nas buscas 
realizadas na sede da Odebre-
cht em junho deste ano, em São 
Paulo, mostram uma relação de 
influência e intimidade da empre-
sa junto ao Palácio do Planalto, 
durante os governos Dilma e Lula. 
Nas mensagens, o presidente da 
empresa, Marcelo Odebrecht, ten-
ta influenciar diretamente o que o 
será dito pelos presidentes a che-
fes de estados de outros países 
em agendas oficiais, sugerindo a 
postura presidencial nos encon-
tros. A pressão surte efeito. Em 
mensagem para executivos da 
construtora, o então ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio, Miguel Jorge, escreveu 
que Lula fez lobby pela empresa 
em um dos encontros com líde-
res estrangeiros, em 2007. Nos 
e-mails, a Odebrecht atua para 
evitar a escolha de um secretário-
-executivo do Ministério de Minas 
e Energia que ele considerava pre-
judicial à Odebrecht. Os documen-
tos mostram, pela primeira vez, 
que o chefe de gabinete de Lula, 
Gilberto Carvalho, era um dos elos 
entre a empreiteira e o presiden-
te, de acordo com a interpretação 
da PF. Carvalho nega. Para os 
investigadores, o ex-chefe de ga-
binete é o "seminarista" a quem 
Marcelo se refere em mensagens. 
No governo Dilma o papel do “se-
minarista” passou a ser cumprido 
por Giles Azevedo, chefe de ga-
binete da presidente, e Anderson 
Dorneles, assistente pessoal de 
Dilma. Os dois recebiam mensa-
gens enviadas diretamente por 
Marcelo Odebrecht, em nome dos 
interesses da empresa. Em 5 de 
junho de 2012, quatro dias antes 
do encontro de Dilma com o pre-
sidente da República Dominicana, 
Danilo Medina, Marcelo encami-
nhou para Giles e Anderson uma 
nota com sugestões para a pauta 
da reunião. No documento, ele diz 
"ser importante" Dilma "reforçar" 
dois pontos na conversa: "a con-
fiança que tem na Organização 
Odebrecht em cumprir os compro-
missos assumidos" e "a disposi-
ção de, através do BNDES, conti-
nuar apoiando as exportações de 
bens e serviços do Brasil, dando 
continuidade aos projetos de infra-
estrutura prioritários para o país". 
O jornal O Globo verificou que o 
encontro com Medina consta da 
agenda oficial da presidente. Em 
entrevista para jornalistas depois 
do encontro, o presidente da Re-
pública Dominicana disse ter rece-
bido aceno do governo brasileiro 
para obter financiamento para 
construção de duas usinas no 
país. O projeto seria contempla-
do dois anos depois, ao custo de 
US$ 656 milhões. De US$ 2,5 bi-
lhões emprestados pelo BNDES a 

Lotação suspende atendimento 
em mais uma UAI de Uberlândia

 Fatos revelam o poder e a 
riqueza de Pablo Escobar

-lo entre as paredes das casas 
de seus funcionários do Cartel 
e a enterrá-lo. A ostentação era 
tanta que o narcotraficante che-
gou a por fogo em 2 milhões de 
dólares para aquecer sua filha, 
que estava com hipotermia, em 
uma caverna. Uma reportagem 
da Business Insider com base 
em entrevistas e livros sobre Pa-
blo mostra o quão rico e pode-
roso ele era e parte do que ele 
fez com o dinheiro que ganhou. 
(Fonte: Site Revista VEJA))

 Em agosto, a Netflix 
lançou Narcos, série que retrata 
a luta de um policial americano 
do Departamento de Narcóticos 
contra o tráfico de cocaína na 
Colômbia nos anos 1980. O país 
era ponto inicial da rota do pro-
duto que entrava com facilidade 
nos Estados Unidos e fazia mui-
tas vítimas. Mas o foco principal 
desta história é a caçada ao líder 
do Cartel Medellín, Pablo Esco-
bar (vivido pelo brasileiro Wag-
ner Moura). Pablo, o Rei da Co-
caína, era filho de um agricultor 
colombiano pobre. Mas a história 
mudou mais para frente. Aos 35 
anos, Escobar se tornou um dos 
homens mais ricos do mundo. 
Apesar da origem humilde, Pa-
blo Escobar se tornou o líder do 
Cartel Medellín, que foi respon-
sável por 80% do mercado global 
de cocaína. El Patron, como era 
conhecido, chegou a faturar 420 
milhões de dólares por semana, 
tornando se um dos mais ricos 
barões da droga da história. Era 
tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, 
que Pablo não sabia o que fazer 
com ele (ele gastava 2.500 dóla-
res em elásticos para guardar as 
notas). Passou então a guardá-

temporária é necessária nestas 
unidades devido a grande quanti-
dade de pacientes nas unidades. 
Parte deles tem necessidade de 
investigação laboratorial e médi-
ca, enquanto outros aguardam 
transferência para realização de 
cirurgias no Hospital de Clíni-
cas da Universidade Federal de 
Uberlândia. Já os pronto-atendi-
mentos das unidades dos bair-
ros Tibery, Luizote, Pampulha e 
Morumbi estão sendo realizados 
normalmente.

 Alguns atendimentos 
na Unidade de Atendimento In-
tegrado (UAI) do Bairro Martins, 
em Uberlândia, estão suspen-
sos temporariamente. Segundo 
a Secretaria de Saúde não es-
tão sendo feitos a clínica média 
e pediatria. Os atendimentos de 
ginecologia e obstetrícia seguem 
normalmente nesta unidade. Já 
nas UAIS dos bairros Roosevelt 
e Planalto os pronto-atendimen-
tos estão referenciadas somen-
te para pediatria. A suspensão 

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

o poder de compra do pecuarista 
de engorda diminuiu cerca de 15%, 
devido à valorização do bezerro su-
perior à do boi gordo. Enquanto em 
março de 2014 a venda de um ani-
mal de 16,5 arrobas possibilitava a 
compra de 2,1 bezerros no MS e de 
2,2 bezerros em SP, em setembro 
de 2015, um ano e meio depois, a 
relação está em torno de 1,8 bezer-
ro, tanto em SP como no MS. Essa 
diferença representa perda de 15% 
para pecuaristas de engorda do MS 
e de 18% para os de SP. (Fonte: 
Cepea/Esalq)

 A oferta de boi gordo 
continua baixa, mas a demanda 
também está moderada, sobretu-
do porque alguns frigoríficos, prin-
cipalmente de grande porte, têm 
preenchido parte das escalas com 
animais contratados antecipada-
mente. Em relação aos preços, 
registram pequenas oscilações diá-
rias. No acumulado parcial do mês, 
o Indicador do boi gordo ESALQ/
BM&FBovespa subiu 1,04%, fe-
chando a R$ 144,14 na última quar-
ta-feira, 23. Quanto à relação de 
troca de arrobas de boi por bezerro, 

Boi: relação de troca 
diminui no MS e em SP deles, dados georreferenciados 

das propriedades rurais do país, 
que serão disponibilizadas pelo 
CAR (Cadastro Ambiental Rural), 
são a chave para estimular ampla-
mente a economia de baixo carbo-
no no país. Aumentar a eficiência 
das pastagens e do manejo na pe-
cuária faz com que animais atinjam 
o peso ideal para abate em torno 
de 24 meses, quase a metade do 
tempo da pecuária convencional. 
Com isso, as emissões dos gases 
do efeito estufa também diminuem. 
(Fonte: Folha Web)

 A pecuária é considerada 
a maior responsável pelo desma-
tamento no Brasil. Nesse cenário, 
especialistas que participaram do 
primeiro dia do Fórum Desmata-
mento Zero, ocorrido na capital 
paulista, defenderam incentivos 
fiscais a uma pecuária mais produ-
tiva e de baixo carbono como uma 
boa medida para neutralizar tanto o 
desmatamento quanto as emissões 
de gases do efeito estufa. O evento 
foi promovido pela Folha de S. Pau-
lo, com patrocínio da Clua (Climate 
and Land Use Alliance). Na visão 

Incentivo à pecuária pode 
neutralizar desmate

cipais compradores dos produtos 
lácteos brasileiros, em valor, fo-
ram a Venezuela e a Angola, na 
sequência de importância. A Rús-
sia voltou a importar produtos lác-
teos do Brasil este mês (principal-
mente, queijos, manteiga e leite 
em pó), totalizando US$ 266,1 mil 
e 58,8 toneladas. Na comparação 
com igual período de 2014, tanto 
volume como faturamento foram 
maiores, 16% e 35,4%, respecti-
vamente. (Fonte: Scot Consulto-
ria)

 Segundo o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), em 
agosto o Brasil exportou US$ 
36,4 milhões em produtos lácte-
os. Na comparação com julho, o 
faturamento caiu 17,7%. O volu-
me embarcado também diminuiu. 
Passou de 9,6 mil toneladas em 
julho para 7,7 mil toneladas em 
agosto. O produto mais exportado 
foi o leite em pó, que somou 7 mil 
toneladas e US$ 34,5 milhões em 
faturamento, em agosto. Os prin-

Exportação brasileira de 
lácteos diminui

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

mento é muito utilizado nos setores 
de frangos, suínos, citros e taba-
co. A versão final da proposta, que 
aguarda votação na Câmara dos 
Deputados, foi apresentada na se-
mana passada, na sede da Confe-
deração da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), em encontro que 
reuniu parlamentares e lideranças 
de entidades do setor agropecuário 
e de trabalhadores. (Fonte: CNA)

 Um marco regulatório que 
vai estabelecer, a partir de agora, 
parâmetros legais para o modelo 
de produção integrada para dar 
segurança jurídica ao setor produ-
tivo. Este é o objetivo do Projeto 
de Lei 6459/13, que propõe regras 
mais claras e transparentes para 
dar equilíbrio na relação contratual 
entre produtores e empresas que 
trabalham com o regime integra-
do de produção. Nesse modelo, 
os dois elos firmam parcerias para 
receber insumos para criação de 
animais ou plantio de determinadas 
culturas e fornecer matérias-primas 
para industrialização. Este instru-

Marco legal para regime 
integrado de produção
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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

favor da valorização das empresas 
que geram emprego e renda para 
o trabalhador. É com muita triste-
za que presenciamos esta decisão 
da maioria dos deputados, mas 
não podemos desistir. Temos que 
ser mais guerreiros e participar 
mais, continuar a exigir os nossos 
direitos como cidadãos e que es-
tão sendo sacrificados com o ex-
cesso de cobrança de impostos”, 
ressaltou. O projeto Projeto de Lei 
2.817/15, enviado pelo governa-
dor Fernando Pimentel (PT), alte-
ra a legislação tributária de Minas 
de Gerais. Aprovado em 1º turno, 
foram 28 votos contrários e 35 a 
favor. Se aprovado em segunda 
votação, os novos percentuais do 
imposto terão validade entre 1º 
de janeiro de 2016 até 31 de de-
zembro de 2019. A nova alíquota 
do ICMS irá elevar em dois pontos 
percentuais o imposto sobre pro-
dutos como refrigerantes, bebidas 
alcoólicas, cigarros, telefones ce-
lulares, câmeras fotográficas e de 
vídeo, alimentos para atletas, ar-
mas, ração tipo pet, equipamentos 
para pesca esportiva, aparelhos de 
som e vídeo para uso automotivo, 
perfumes e cosméticos. Além des-
tes produtos, também foi aprovado 
a elevação, de 25% para 27%, da 
alíquota do ICMS sobre serviços 
de comunicação, como telefonia, 
internet e TV por assinatura. Os 
consumidores comerciais e pres-
tadores de serviços também paga-
rão mais no ICMS sobre a energia 
elétrica, que passará de 18% para 
25%. (Fonte: Portal G1)

Apenas um deputado por 
Uberlândia é a favor do 

aumento do ICMS em MG
 Cinco dos seis deputados 
que representam Uberlândia na 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) reprovaram na 
primeira votação ocorrida nesta 
terça-feira (29), em Belo Horizon-
te, o aumento do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
- projeto que foi encaminhado pelo 
governo do Estado que altera a le-
gislação tributária de Minas de Ge-
rais. Dos representantes da cida-
de, apenas o Professor Neivaldo 
(PT) votou a favor do aumento. Já 
os deputados Arnaldo Silva (PR), 
Elismar Prado (PT), Felipe Attiê 
(PP), Leonídio Bouças (PMDB) e 
Luiz Humberto Carneiro (PSDB), 
votaram contra. No ultimo dia 21 
de setembro, empresários se reu-
niram na Associação Comercial e 
Industrial de Uberlândia (Aciub) 
para debater o possível aumento. 
Na data, participaram  aproxima-
damente 40 pessoas. Para o su-
perintendente da Uberlândia Re-
frescos, Sérgio Gallo, a medida é 
bastante impopular. "O momento 
não é apropriado para aumentar 
impostos", destacou.  Nesta quar-
ta-feira, o presidente da Aciub, 
Fábio Pergher, enviou nota lamen-
tando a decisão dos deputados 
de Minas que apoiaram o Gover-
no nesta iniciativa. “Fomos a Belo 
Horizonte defender não apenas a 
classe empresarial, mas toda a so-
ciedade que com esta decisão pa-
gará ainda mais impostos. Acredi-
to que esta luta tem que continuar, 
contra o aumento de impostos e a 

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

problema atual das geradoras não 
se "deve meramente à condições 
hidrológicas adversas", mas, sim, a 
decisões dos gestores do sistema 
- agentes do governo. As críticas 
foram seguidas por Furnas, Eletro-
norte e outras estatais geradoras 
de energia. Segundo a Folha de 
São Paulo, a argumentação cons-
ta de documentos encaminhados à 
Aneel (agência reguladora do se-

Estatais culpam governo Dilma por prejuízo bilionário de hidrelétricas
 Estatais federais respon-
sabilizam políticas do governo Dil-
ma pelo prejuízo de R$ 20 bilhões 
com que as usinas hidrelétricas es-
tão arcando, pela crise do sistema 
de energia. Dentre as críticas está 
a de que medidas indispensáveis 
deixaram de ser tomadas pelo Exe-
cutivo no ano passado devido ao 
período eleitoral. A Eletrobras, prin-
cipal estatal do setor, disse que o 

Hoje, o Lula é uma das grandes for-
tunas do país. Ele e os seus filhos". 
"Eu conheci o Lula quando ele era 
um postulante ao governo do Es-
tado de São Paulo; eu entrei como 
vice na chapa, nos anos 80", disse 
Bicudo. "Era um panorama comple-
tamente diferente do que se vê hoje 
no Lula quando ele fala. Ele falava 
para obter o poder e usar o poder 
em benefício próprio e dos seus, da 
sua família e todo mundo sabe dis-
so." (Fonte: Portal MSN Noticias)

“Lula corrompe a sociedade 
brasileira”, diz Hélio Bicudo

 O jurista e um dos pionei-
ros do Partido dos Trabalhadores 
Hélio Bicudo afirmou, em entrevis-
ta ao programa Roda Viva, da TV 
Cultura, que o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva enriqueceu de 
forma ilícita usando a figura da Pre-
sidência da República. Segundo 
Bicudo, "Lula se corrompeu e cor-
rompe a sociedade brasileira como 
ela é hoje através da sua atuação 
como presidente da República", 
declarou. Bicudo se afastou do PT 
em 2005, quando explodiu o escân-
dalo do mensalão. Recentemente, 
protocolou, na Câmara dos Depu-
tados, um pedido de impeachment 
contra a presidente Dilma Rousse-
ff. Questionado sobre o que mais o 
decepcionou em sua trajetória no 
PT, Bicudo foi taxativo: "O que mais 
me impressionou foi o enriqueci-
mento ilícito do Lula. Ninguém fala 
nisso, mas eu conheci o Lula numa 
casa de 40 metros quadrados. 

contrato de concessão prorroga-
do para compensar o prejuízo já 
existente. Desde 2012, a Eletro-
bras tem posição interna contrária 
às intervenções do governo, mas 
não a expunha. A estatal acumula 
prejuízos e suas ações despenca-
ram 52% desde 12 de setembro de 
2012, quando o governo reformu-
lou o sistema elétrico. (Fonte: Site 
MSN Noticias)

tor) para apresentar sugestões na 
discussão sobre quem vai pagar 
a conta pelo prejuízo das empre-
sas quando elas são impedidas de 
gerar energia para poupar água. 
Nos documentos, a Eletrobras não 
aceita a solução apresentada pelo 
Ministério de Minas e Energia, que 
quer que as hidrelétricas assumam 
um risco maior no futuro por não 
gerar energia. Em troca, terão o 
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ca. O caso da benesse concedida 
a Dirceu (condenado no Mensalão 
e agora preso na Lava Jato) servi-
ria como pequeno exemplo que ex-
plica por que a Previdência Social 
sempre tem rombos de caixa. Mais 
desmoralizante ainda é o fato de 
a Portaria, que beneficia Dirceu e 
mais 68 pessoas, ter sido publica-
da no Diário Oficial da União no dia 
4 de agosto de 2015. Ou seja, exa-
tamente um dia depois da prisão do 
petista pela Polícia Federal, por or-
dem do juiz Sérgio Fernando Moro, 
da 13a Vara Federal em Curitiba. 
Curioso é que a tal Portaria 1.152, 
tem data original de 31 de julho. 
Além de inoportuna, foi mais uma 
ação claramente "revanchista" do 
ministro Cardozo - que pode até 
ter assinado os papéis sem ter vis-
to, coisa muito comum na gestão 
petista, na qual os dirigentes só 
sabem de tudo que lhes convém. 
Tão ou mais grave que a jogada 
pró-aposentadoria de Dirceu, foi a 
outra manobra patrimonialista de-
nunciada por reportagem do Esta-
dão. O segundo-tenente músico do 
Exército, Jeferson da Silva Figuei-
redo, já está pronto para assumir, 
no dia 1º de outubro, o cargo de 
ajudante da Subsecretaria de Ser-
viços Administrativos e de Confe-
rências na Junta Interamericana de 
Defesa, em Washington. O militar 
foi beneficiado para acompanhar 
sua esposa, a ex-ministra da Se-
cretaria de Relações Institucionais 
Ideli Salvatti -  recém nomeada 
assessora de Acesso a Direitos e 

 O presidente do Clube 
Militar, General Gilberto Rodrigues 
Pimentel, já soltou um comunicado 
"na expectativa de um posiciona-
mento do Comando da Força Ter-
restre" sobre a indicação do marido 
da petista Ideli Salvati para exercer 
uma "boquinha" na Junta Interame-
ricana de Defesa - fato que causou 
turbulência na OEA, no Itamaraty 
e entre os militares. Certamente, 
o combativo General Pimentel terá 
fazer outro pedido de explicação 
oficial ao desgoverno sobre uma 
portaria do ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo, que autori-
za o ex-ministro da Casa Civil José 
Dirceu a contar o tempo que viveu 
na clandestinidade — entre outu-
bro de 1968 a dezembro de 1979 
— para efeitos de aposentadoria. 
Os casos do marido de Ideli, soma-
do à aposentadoria do Dirceu por 
tempo de "vagabundagem terroris-
ta" e às até agora inexplicáveis 23 
viagens internacionais da amigona 
Rosemary Noronha na comitiva 
de Lula, são apenas uma compro-
vação de como politiqueiros ama-
dores se apropriaram das doces 
vantagens do ineficiente, injusto 
e sistemicamente corrupto Capi-
munismo de Bruzundanga. Estas 
e tantas outras mancadas "burro-
cráticas" (como o recente Decre-
to 8515, que tentou mexer com o 
poder administrativo dos coman-
dantes militares) justificam por que 
Dilma Rousseff não tem a menor 
condição de continuar ocupando a 
cadeira de Presidente da Repúbli-

Nomeação de marido de Ideli para boquinha nos EUA e 
arranjo para aposentadoria do Dirceu irritam militares

isoladas que ela toma, prefere que 
tudo fique como está a experimen-
tar o arriscado dissabor de uma 
hegemonia completa do PMDB 
no poder. Nos bastidores, a cúpu-
la da petelândia fala, claramente, 
que os peemedebistas, em quase 
maioria esmagadora, são "alia-
dos oportunistas, pragmáticos e 
absolutamente inconfiáveis", para 
uma nova repartição de poder na 
máquina federal até então apare-
lhadíssima pelo PT. Da mesma 
forma que desagrada a petelândia, 
a "solução Temer" (defendida, es-
cancaradamente, pela ex-petista 
Marta Suplicy, que odeia Dilma 
pessoalmente) também não é vista 
com bons olhos pela maioria dos 
generais. A crise política e econô-
mica será um dos temas picantes 
da reunião dos 15 Generais do Alto 
do Comando do Exército, marcada 
para esta segunda-feira, no famo-
so "Forte Apache", em Brasília. O 
"cacique" Temer, de comandante-
-em-chefe, divide a opinião dos 
militares. A maioria deles, mesmo 
que não deseje uma solução mais 
radical para a crise atual, avalia 
que Temer "seria mais do mesmo". 
Quem costura, nos bastidores da 
caserna, em favor de Michel Temer 
é o ex-ministro da Defesa, Nelson 
Jobim. O plano é criar um consen-
so entre os Generais de quatro es-
trelas para que, se a estrela do PT 
cair, tolere-se que Temer cumpra o 
resto do mandato e promova uma 
reconciliação. Foi a mesma tese 

 Já imaginou se os milita-
res resolverem apoiar a saída de 
Dilma Rousseff, preferencialmente 
por renúncia justificada por alguma 
desculpa esfarrapada, dando toda 
sustentação para o sucessor Mi-
chel Temer implantar a "Novíssima 
República"? Pois a cúpula petista 
já trabalha com o altíssimo risco de 
ocorrer uma espécie de reedição 
do golpe militar de 1985, quando o 
General Leônidas deu sustentação 
para que José Sarney assumisse 
a Presidência da República (vaga 
com a morte de Tancredo Neves), 
para implantar a tal "Nova Repúbli-
ca" que agora agoniza. A "morte" 
política de Dilma já é dada como 
fava contada por alguns segmen-
tos do PT. Até o estrategista-mor 
Lula da Silva, já trabalha com a 
hipótese de Temer assumir. O Pre-
sidentro só não tem condições de 
admitir, publicamente, um golpe 
contra Dilma. Enquanto isso, Mi-
chel Temer faz costuras inimagi-
náveis nos bastidores. Já estaria 
fazendo consultas informais e até 
reuniões secretas com alguns Ge-
nerais (que insistem em uma su-
posta saída constitucional, dentro 
das regras atuais do jogo perdido, 
para evitar que a crise institucional 
se agrave. O problema maior de 
um golpe do Temer contra Dilma 
é que a "tese" é exageradamente 
"temerária" (com ou sem trocadilho 
infame). Uma parte grande do PT, 
ainda aliada da Presidenta, mes-
mo que discorde de várias atitudes 

Petelândia teme "golpe militar" do Temer?
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das é delegada competência” para 
baixar atos relativos aos militares 
que servem naquele órgão (OEA) 
e que, nas forças, a prerrogativa é 
dos comandantes". Mais uma vez, 
Wagner mostrou quem manda... E 
a burocracia militar obedece... Eis 
a dimensão da crise estrutural, po-
lítica, econômica e moral... Esgo-
tou-se a velha "Nova República", 
nascida do golpe militar do General 
Leônidas que entronizou José Sar-
ney no poder com a súbita morte 
do Presidente Tancredo Neves. 
Da mesma forma, a envelhecida 
Carta cidadã de 1988 também ca-
ducou. Os ocupantes dos três po-
deres, contaminados pelo câncer 
do crime institucionalizado e pelo 
patrimonialismo de sempre, fazem 
o que querem. No fim, o cidadão-
-eleitor-contribuinte é quem paga 
a conta. A maioria cansou de ser 
idiota... O País vai mudar, queiram 
ou não queiram os "burrocratas", 
os politiqueiros e os ladrões do di-
nheiro público. Como bem prega 
o consultor Claudio Janowitzer, já 
passou da hora de acabarmos com 
o Estado de Tetologia (neologismo 
que junta "teta" com "fisiologia") 
levado ao paroxismo pela petralha-
da. Por isso é que o Brasil e seu 
modelo estatal canalha precisam 
sofrer uma mudança estrutural, ur-
gente, começando por um grande 
pacto para uma nova Constituição 
capaz de proclamar uma República 
de verdade no Brasil. © Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 
29 de Setembro de 2015). 

Equidade da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA). Figuei-
redo vai exercer o cargo por dois 
anos e terá remuneração de U$ 
7,4 mil, correspondente a mais de 
R$ 30 mil mensais. O militar tam-
bém recebeu ajuda de custo para 
sua ida para os Estados Unidos de 
cerca de US$ 10 mil, mais de R$ 
40 mil. A portaria de transferência 
do marido de Ideli foi assinada no 
dia 5 de agosto pelo ministro da 
Defesa, Jaques Wagner, a pedido 
da ex-ministra. Curiosamente, a 
nomeação dele aconteceu antes 
de o ministro da Fazenda, Joaquim 
Levy, ter anunciado o novo corte 
no orçamento e severas restrições 
de gastos públicos para enfrentar 
a crise econômica. O mais impor-
tante é que, com a nomeação de 
Figueiredo para exercer funções 
administrativas, o Brasil passará a 
contar com 19 militares na Junta 
Interamericana de Defesa: 11 ofi-
ciais e 8 praças. O Ministério da 
Defesa informa que trabalham na 
entidade 57 militares e civis de 23 
dos 27 estados membros. A Jun-
ta tem a função de prestar à OEA 
“serviços de assessoramento téc-
nico, consultivo e educativo sobre 
temas relacionados com assuntos 
militares e de defesa”. O ministro 
Jaques Wagner atendeu ao pedido 
da amiga Ideli em favor do marido 
militar interpretando, no jeitinho 
da petelândia, o parágrafo único 
do artigo 1º do decreto 2.790 de 
1998, que dizia que “ao ministro 
do Estado Maior das Forças Arma-

um ano de segundo mandato... Ela 
é uma sobrevivente do naufrágio 
do PTitanic à procura de uma boia 
salvadora. O cenário nunca foi tão 
incerto e inconfiável. O consenso é 
que a velha Nova República se es-
clerosou. A Constituição Cidadã de 
1988, muito emendada e cheia de 
pontos sem regulamentação, tam-
bém caducou. O Supremo Tribunal 
Federal, que deveria ser o fiel da 
balança legal, pende, claramente, 
para o lado do desgoverno. STF 
não pode ser Advocacia Geral da 
União... Os militares continuam 
naquela famosa "observação cui-
dadosa do cenário", só admitin-
do tomar alguma providência se 
a ordem constitucional (que já foi 
para o saco) for conspurcada... 
Enquanto isso, ocorre aquela nem 
tão silenciosa "revolução brasilei-
ra", na qual setores organizados 
da sociedade, junto com a classe 
média meio sem noção do que de-
seja efetivamente reivindicar, exi-
gem mudanças imediatas. Vence-
rá quem souber exercer, de forma 
mais eficaz, o poder de pressão. 
O Modelo Capimunista de Bruzun-
danga se esgotou... O Brasil tem 
solução... Mas ela passa longe da 
temerária posse do Temer no lugar 
da Dilma... Sinceramente, só quem 
relaxa e goza com esta hipótese é 
a experiente sexóloga Marta Su-
plicy, agora uma neopeemedebis-
ta... (Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 28 de Setembro de 
2015).

que Ulisses Guimarães vendeu em 
1985, e o General Leônidas com-
prou, para permitir a posse de José 
Sarney - considerado um "traidor" 
do regime militar. O que alguns 
militares avaliam é que, uma even-
tual tomada de poder em favor de 
Temer, tende a desencadear uma 
reação de setores mais radicais do 
PT, ligados à Presidenta Dilma. Já 
os aliados de Temer tentam vender 
a hipótese de que a eterna brizo-
lista Dilma já estaria tão isolada 
dentro do PT que nem os radicalói-
des a defenderiam, partindo para 
uma espécie de conflito político (e 
até armado) aberto nos moldes de 
uma "Cadeia da Legalidade" (ação 
midiático-militar de Leonel Brizola, 
durante 14 dias, em 1962, para ga-
rantir que o vice João Goulart as-
sumisse a Presidência da Repúbli-
ca, vaga com a renúncia de Jânio 
Quadros).  Temer conspira aberta-
mente. Dilma, até quando e onde 
der, suspira... O desfecho depen-
derá muito menos de conchavos 
de gabinetes ou quartéis e muito 
mais do agravamento da crise eco-
nômica, que afeta demais o humor 
e a sobrevivência da imensa clas-
se média (54% da população eco-
nomicamente ativa). Conspirações 
nem sempre derrubam desgover-
nos desgastados. Já as consequ-
ências das crises econômicas fora 
de controle costumam servir de pá 
de cal para dirigentes políticos mo-
ribundos, como é o caso da Dilma, 
uma morta-viva que nem chegou a 
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