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Prefeitura faz trabalho 
de patrolamento nas 

estradas rurais
 A Prefeitura Municipal do 
Prata faz patrolamento com drenos 
totalmente recuperados na estrada 
que da acesso Posto Los Pampas até 

Entrega de Uniforme para toda 
equipe da atenção primária. PSF

 A Prefeitura Municipal 
do Prata, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, realizou no 

último dia 26 a entrega dos uni-
formes e materiais de trabalho 
aos profissionais. 

Farmácia de Minas 
entrega medicamentos

 A Prefeitura Municipal 
do Prata informa a toda popu-
lação pratense que a Farmácia 
da Policlínica está com estoque 
abastecido. A Farmácia de Mi-
nas que é de responsabilidade 
do Estado de Minas Gerais en-
viou os medicamentos que es-
tavam em atraso desde a ter-

ceira remessa do ano passado, 
nesta segunda-feira dia 25 foi 
normalizado e estão disponí-
veis os medicamentos a todos 
pratenses. Lembramos que os 
medicamentos de responsabi-
lidade da Prefeitura Municipal 
do Prata nunca esteve em atra-
so.  

o Patrimônio do Rio do Peixe. O tra-
balho consiste em melhorar as condi-
ções de tráfego da estrada. Secreta-
ria de Agricultura na estrada rural.

Volta às aulas
 A Secretaria Municipal 
de Educação comunica aos pais e 
alunos das Escolas Municipais que 

as aulas iniciarão dia 11/02/2016 e 
que as secretarias das Escolas já 
estão abertas para matrículas. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
A 257 CIA. RECEBE HOMENAGEM - 
A 257 Cia. da cidade de Prata, repre-
sentada pelo seu comandante, tenente 
Francisco, foi homenageada pela redu-
ção de 50% dos homicídios no ano de 
2015 em relação a 2014.
APREENSAO DE ARMAS DE FOGO 
E MUNICOES NA CIDADE DO PRA-
TA - Durante operação desarmamento 
na zona rural, a Policia Militar recebeu 
informações de que em uma residência 
no assentamento Douradinho haviam 
03 armas de fogo. Deslocamento até 
o local foi feito contato com a autora 
Joanilza das Dores Goncalves Rosa, 
proprietária da residência, a qual fran-
queou entrada dos policiais.  Durante 
as buscas no interior do imóvel foi lo-
calizado dentro de um colchão: duas 
espingardas, sendo uma cal. 32 e a 
outra cal.36, 20 cartuchos intactos cal 
32; 07 cartuchos intactos cal 36 e 06 
frascos contendo chumbos, pólvora e 
espoleta. Conversando com a autora, 
ela ainda informou que na sua residên-
cia localizada Rua numero 90 bairro 
Jardim Carolina, em Prata, havia outra 
espingarda cal 36. De imediato a PM 
se dirigiu ao local, onde foi localizada 
a citada espingarda debaixo da cama. 
A autora foi presa e conduzida a dele-
gacia de policia, juntamente com as 03 
espingardas e as munições apreendi-
das. (Fonte: Policia Militar)
CHEFE DA CASA CIVIL DE MINAS 
É INVESTIGADO NA ACRÔNIMO - O 
atual secretário da Casa Civil de Minas, 
Marco Antônio de Rezende Teixeira, 
também se tornou alvo da Operação 
Acrônimo. Segundo o jornal O Globo, a 
PF afirma ter indícios de que a empresa 
de Teixeira, MOP Consultoria e Asses-
soria Especial, recebeu R$ 1,7 milhão, 
entre 2013 e 2014, sem ter realizado os 
serviços contratados. O montante teria 
sido recebido por Teixeira através do 
escritório de advocacia Botelho Spag-
nol. Este, por sua vez, recebeu dinheiro 
em períodos próximos aos pagamentos 
à MOP de empresas como Grupo Fiat 
e Usiminas, Zurich Minas Brasil, rede 
de drogarias Araújo e Banco Mercantil. 
Ao jornal O Globo, todas as empresas, 
com exceção do Mercantil, negaram 
ter contratado qualquer serviço de 
Teixeira através da Botelho Spagnol. 
A instituição financeira preferiu não se 
manifestar. Também questionado pela 
publicação, o atual chefe da Casa Civil 
afirmou ter prestado serviços jurídicos 
ao escritório Botelho Spagnol. O res-
ponsável pelo escritório não respondeu 
aos questionamentos de O Globo. Pro-
curada pelo Jornal Hoje em Dia, a Casa 
Civil não quis se manifestar.  (Jornal Di-
ário Boca do Povo - Sete Lagoas/MG) 
FEVEREIRO VERMELHO - Diante da 
recente melhora do cenário de chu-
vas e pequena diminuição no uso das 
usinas térmicas mais caras, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica desistiu de 
criar uma quarta cor (a rosa) para as 
absurdas bandeiras de energia elétrica 
(eletrizante sacanagem tecnocrática 
usada para tomar dinheiro do contri-
buinte, para arcar com a incompetência 
de gestão no setor elétrico). A Aneel 
resolveu cortar a cobrança adicional da 
bandeira vermelha em 33% e da ama-
rela em 40%, baixando a tungada de 
R$ 4,50 para R$ 3 reais. Resumindo: o 
bolso da gente permanece no "verme-
lho", mas o índice de inflação deve dar 
uma diminuidinha...
CERCO FECHANDO - O juiz federal 
João Paulo Pirôpo de Abreu, da cidade 
baiana Paulo Afonso, concedeu uma 
liminar suspendendo, de imediato, a 
venda de 49% da Gaspetro (subsidiá-
ria da Petrobras) para a japonesa Mit-
sui Gás e Energia do Brasil. Pirôpo de 
Abreu concordou que houve pelo me-
nos três problemas na operação: 1) a 
suspeita de que não foram cumpridas 
todas as exigências do processo de 
licitação; 2) falta de transparência da 
negociação, sobretudo em relação ao 
valor da venda, fechada em R$ 1,93 
bilhão; e 3) as implicações no controle 
da Bahiagás, distribuidora estadual de 
gás natural, que tem ações em poder 
da Gaspetro, da Mitsui e do governo do 
Estado da Bahia. A Petrobras vai recor-

rer da decisão, já que deixa de embol-
sar US$ 700 milhões na operação...
BOSCH É PROCESSADA POR SU-
POSTA PARTICIPAÇÃO EM ESCÂN-
DALO DA VOLKS VOLKSWAGEN 
USOU SOFTWARE PARA ENGANAR 
TESTES DE EMISSÃO DE POLUEN-
TES. AÇÃO CONTRA A MAIOR FOR-
NECEDORA DE PEÇAS DO MUNDO 
FOI MOVIDA NOS EUA - A fornecedora 
de autopeças alemã Bosch foi acusada 
de conspirar com a Volkswagen para 
fraudar os padrões de emissões de die-
sel de ao menos 11 milhões de veícu-
los ao redor do mundo em uma ação 
coletiva movida por um proprietário de 
veículo diesel. A ação movida por este 
proprietário em Nova York na Corte Dis-
trital em Detroit, nos Estados Unidos, 
cita a Bosch - maior fornecedora de au-
topeças do mundo - junto a Volkswagen 
e seu ex-presidente-executivo Martin 
Winterkorn e seu presidente nos EUA, 
Michel Horn. "O esquema fraudulento 
da Volkswagen foi facilitado e encora-
jado pela Bosch, que criou o software 
utilizado no dispositivo da Volkswagen", 
diz o processo de 56 páginas, que acu-
sa as partes de violarem leis civis de 
extorsão e de fraude do consumidor. A 
Bosch fabricava componentes-chave 
do motor a diesel usado nos 6 modelos 
da Volkswagen e em 1 modelo da Audi 
que a montadora admitiu ter sido equi-
pados para fraudar os testes de emis-
sões. A investigação da Bosch está 
em seus primeiros estágios e não há 
indicação de que os promotores norte-
-americanos tenham encontrado evi-
dências conduta ilegal da companhia, 
pessoas familiarizadas com o assunto 
contaram à Reuters. Um porta-voz da 
Bosch nos EUA se recusou a fazer um 
comentário imediato sobre o processo. 
A Bosch anteriormente já havia se re-
cusado a comentar a investigação. A 
Bosch ainda encara ações coletivas si-
milares em Atlanta, Chicago, Cincinna-
ti, Alabama e em Alexandria, no Estado 
da Virginia.
(Portal NewTrade - São Paulo/SP)
POR QUE SUPERAR A CRISE MAN-
TENDO A PUBLICIDADE? - Em tem-
pos de crise econômica e inflação, uma 
série de condutas e práticas é adotada 
nas empresas para reduzir o orçamen-
to. Além disso, uma discussão frequen-
te ocorre dentro das organizações e 
companhias: o corte de gastos. O de-
partamento de marketing e publicidade 
é um dos primeiros a sofrer o impacto, 
mas será que vale mesmo a pena dei-
xar de investir nessa área? A resposta 
é não. A lógica que muitas empresas 
seguem é a de que durante a crise não 
há necessidade de investimento ou de 
mantê-lo na mesma proporção e sim de 
reduzir custos, sem gastos adicionais. 
No entanto, o mercado responde de 
forma contrária a essa lógica. Reduzin-
do os gastos do marketing, a empresa 
passa a não acompanhar o9 comporta-
mento de seus consumidores, deixando 
de gerar novas oportunidades nas mais 
variadas mídias sobre seus produtos e 
serviços. Em curto prazo, esse pensa-
mento pode até trazer alguns resulta-
dos que de início parecem bons, mas 
em longo prazo o desempenho dos 
negócios pode não ser como o espe-
rado, gerando riscos para a empresa. 
Ao cortar os investimentos, a compa-
nhia assume a chance de ver seu Ma-
rketing Share despencar, sendo assim, 
apenas os clientes antigos com quem a 
companhia já mantém uma relação sa-
bem de sua existência. Contudo, novos 
clientes em potencial não têm acesso 
a nenhuma informação sobre ela, dei-
xando de considerá-la para possíveis 
negócios. Além disso, a retomada dos 
investimentos não vai significar o retor-
no instantâneo de seus Soares, pior, 
sua empresa terá que dar um upgrade 
de investimento para conseguir reto-
mar a um ritmo bem menor do que se 
mantivesse os investimentos à mesma 
base ou à base reduzida. A propaganda 
continua sendo a forma mais eficaz de 
se mostrar ao mercado e dizer a todo o 
momento que você está forte e confian-
te. Confira o porquê de manter a publi-
cidade principalmente neste momento. 
Seja lembrado - Em épocas de instabili-
dade financeira, manter-se na memória 
visual de seus clientes e aqueles em 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CASA 70 M² EM TERRENO DE 655 M² - Na Rua Jaguarão, 300 Bairro 
Cruzeiro do Sul, com 02 quartos um quarto com armário embutido, sala, banheiro 
com box blindex, cozinha, dispensa com armário embutido e armário sob a pia, 
área com tanque e duas cubas, varandas cobertas, espaço calçado p/ carro. R$ 
110.000,00: Tratar (34) 99946-2903.
ALUGO CASA DE ESQUINA – Na Rua Coronel Emidio Marques com 2
quartos, copa conjugada com a cozinha, banheiro azulejado até o teto,
área de serviço com varanda, garagem coberta para 2 carros e quintal grande. 
Tratar: (34) 99136-0096 ou 99999-8767.
VENDO TERRENO ESQUINA – No Bairro Parque Jacarandá, ótima localização 
na parte alta do bairro com 298 m2, financiado, com entrada e prestações men-
sais: Tratar (34) 99999-8767 ou 99136-0036.

potencial é essencial para alavancar os 
negócios. A ausência no mercado abre 
um espaço maior para seu concorrente, 
que pode aproveitar exatamente a sua 
ausência, para realçar a presença dele. 
Inovar- A publicidade costuma ser uma 
alavanca nestes momentos para a em-
presa. Repensar sobre como as infor-
mações serão levadas aos seus clien-
tes cria novas possibilidades de vendas 
e estratégias. Arriscar - As crises, mui-
tas vezes, constroem ótimas possibili-
dades. Criar novas chances através da 
publicidade e produtos pode parecer 
arriscado e incertos nestes momentos, 
mas podem mudar completa e positiva-
mente o rumo dos negócios. (Gustavo 
Ernandes - Jornal Opinião - Caeté/MG
ASSÉDIO A "JAPONÊS DA FEDE-
RAL" OBRIGA POLÍCIA A MUDÁ-LO 
DE FUNÇÃO - Só aumenta a fila de fãs 
do agente Newton Ishii, o inconfundível 
"japa da PF", desde que ele ficou co-
nhecido nacionalmente por conduzir 
presos em etapas da Operação Lava 
Jato. Enquanto se dividia entre os afa-
zeres da carceragem da PF em Curitiba 
e o transporte de presos, o Japa sem-
pre acabava assediado pelos corredo-
res da superintendência. A fama, no 

entanto, afastou o policial da função da 
qual ficou conhecido. A popularidade do 
"Japa" poderia alertar eventuais alvos 
das operações e, por isso, ele parou de 
participar das prisões. (Fonte: Site Re-
vista Época)
GOVERNO DARÁ SALÁRIO MÍNIMO 
A FAMÍLIAS DE BEBÊS COM MICRO-
CEFALIA - Famílias de baixa renda de 
bebês diagnosticados com microcefalia 
em todo o país vão receber um salário 
mínimo por mês – uma espécie de apo-
sentadoria. Para ter direito, a família 
deve ter renda mensal de até R$ 220 
(um quarto do salário mínimo) por pes-
soa. De acordo com o Estadão, a me-
dida deve ser anunciada pelo governo 
em breve como forma de proteção às 
famílias pobres com crianças que nas-
ceram com a má-formação. Nesta quar-
ta-feira, o governo divulgaou um novo 
balanço sobre os casos de microcefalia 
no país. De acordo com O Globo, o Bra-
sil já tem mais de 4 mil casos suspeitos 
relacionados ao zika vírus. Cerca de 
200 novos casos suspeitos estão sen-
do registrados todas as semanas. Até a 
semana passada, segundo o último bo-
letim oficial da Secretaria da Saúde, ha-
via 3.893 casos suspeitos da doença.

Criança morre após ser esquecida 
por delegado em carro, diz polícia

 O filho de 2 anos do delega-
do Geraldo Gezoni Filho, da Delegacia 
de Homicídios e Proteção à Pessoa 
(DHPP), morreu na tarde de terça-feira 
(26) depois de ter sido esquecido pelo 
pai dentro do carro, em Cuiabá, infor-
mou o delegado geral da Polícia Civil, 
Adriano Peralta. O menino, filho único, 
deveria ter sido levado para uma es-
colinha no início da tarde, mas Gezoni 
acabou indo direto para o trabalho. O 
pai só percebeu o que havia aconteci-
do no final da tarde. O menino, que se 
chamava Frederico, chegou a ser so-
corrido numa unidade de Pronto Aten-
dimento particular da capital, mas não 
resistiu. "Foi uma falha humana. Ele 
[Gezoni] estava trabalhando, teve uma 
operação grande ontem, com diligên-
cias externas", disse Peralta. Segundo 
Instituto Médico Legal (IML), a causa 
da morte foi asfixia por confinamento. 
Conforme Peralta, será instaurado um 
procedimento para apurar o que acon-
teceu. Mas disse que, nesse caso, 

pode ser instituído o perdão judicial ao 
pai. "Nenhum juiz do mundo pode dar 
uma pena maior do que esse sofrimen-
to da família. Não existe pena maior do 
que essa", declarou. No hospital, o de-
legado disse à polícia que por volta de 
14h [horário de Mato Grosso] estava 
levando Frederico para a escola e que 
o filho dormia na cadeirinha no banco 
traseiro do veículo. No trajeto, Gezo-
ni foi chamado pelos colegas para um 
procedimento de transferência de uma 
pessoa detida para um presídio. O 
delegado, que era o responsável pela 
DHPP naquele dia, foi para a delega-
cia atender ao chamado. Ele diz que 
estacionou o carro no pátio e acabou 
esquecendo o filho. Ao final do dia o 
delegado foi para casa e ao encontrar 
a mulher percebeu que a criança esta-
va desmaiada no carro. O casal ainda 
tentou reanimar o menino e o levou 
para o pronto atendimento, onde a 
morte do menino foi declarada. (Fonte: 
Site G1)
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ALUGO CASA DE ESQUINA 
Na Rua Coronel Emídio Marques com 2 quartos, copa 
conjugada com a cozinha, banheiro azulejado até o 
teto, área de serviço com varanda, garagem coberta 

para 2 carros e quintal grande. 

Tratar: (34) 99136-0096 ou 99999-8767.

 O Índice de Percepção 
da Corrupção 2015, publicado 
nesta quarta-feira pela ONG 
Transparência Internacional 
(TI), revela que o Brasil é o país 
que mais caiu no índice, ao per-
der sete posições e ficar no 76º 
lugar. "O escândalo da Petro-
bras levou a população às ruas 
em 2015 e o início do julgamen-
to deste caso poderia ajudar o 
Brasil a reduzir a corrupção", 
destacou a TI. Segundo o rela-
tório, que é baseado na opinião 
de especialistas do setor priva-
do sobre a corrupção no setor 
público e classifica o desempe-
nho de 168 países, a Dinamar-
ca é apontada como a nação 
mais transparente do mundo, 
enquanto Somália e Coreia do 
Norte seguem como os Estados 
com os setores públicos mais 
corruptos. De acordo com a TI, 
o Brasil se encontra, ao lado de 
Espanha, Líbia, Austrália e Tur-
quia, entre os países que tive-
ram maior queda em suas po-
sições nos últimos quatro anos, 
enquanto Grécia, Senegal e o 
Reino Unido são os que mos-
traram as melhorias mais subs-
tanciais. Apesar de a corrupção 
continuar sendo generalizada, a 
ONG afirmou que seu novo ín-
dice mostra "sinais de esperan-
ça", já que o número de países 
que melhoraram sua pontuação 
foi maior em relação aos que 
pioraram. "É possível vencer a 
corrupção se trabalharmos jun-
tos; para erradicar o abuso de 
poder, o suborno e revelar ne-
gociações secretas, os cidadãos 
devem dizer em uníssono a seus 
governos que já tiveram o bas-
tante", afirmou em comunicado 
o presidente da TI, José Ugaz. 
Pelo segundo ano consecutivo, 
a Dinamarca, com 91 pontos de 
um total de 100, ocupa o primei-
ro lugar do ranking, seguida por 
Finlândia, Suécia, Nova Zelân-
dia, Holanda, Noruega, Suíça, 
Cingapura, Canadá e Alemanha, 
que compartilha a décima po-
sição com Luxemburgo e Rei-
no Unido. No parte de baixo da 
tabela, com 8 pontos e como 
os países mais corruptos estão 
Somália e Coreia do Norte, pre-
cedidos por Afeganistão, Sudão, 
Sudão do Sul, Angola, Líbia, Ira-
que e Venezuela, que está em-

patada com Guiné-Bissau e Haiti 
na 158ª posição. Os países nas 
primeiras posições, segundo a 
TI, apresentam características 
comuns, como o alto nível de li-
berdade de imprensa, o acesso 
à informação sobre orçamentos 
que permite que os cidadãos sai-
bam a origem o dinheiro e como 
o mesmo é gasto, altos níveis 
de integridade entre os cargos 
públicos e um Poder Judiciário 
independente. Por outro lado, 
os países nas últimas posições, 
além de conflitos e guerras, se 
destacam pela governabilidade 
deficiente, por instituições pú-
blicas frágeis, como a polícia e 
o Poder Judiciário, e pela falta 
de independência nos meios 
de comunicação. O Índice de 
2015 mostra que mais de dois 
terços dos países apresentam 
graves problemas de corrupção 
ao não conseguirem o mínimo 
de 50 pontos, situação na qual 
está metade do G20 e todo o 
grupo dos Brics (Brasil, Rússia, 
a Índia, China e África do Sul). 
Mais de 6 bilhões de pessoas, 
segundo a TI, vivem em países 
com alto índice de corrupção. 
As regiões pior qualificadas são 
a África Subsaariana, a Euro-
pa Oriental e a Ásia Central, 
seguidas pelo Oriente Médio e 
o Norte da África e a América. 
Neste último continente, a dis-
paridade é enorme, já que o Ca-
nadá, com 83 pontos, ocupa a 
nona posição da classificação, 
enquanto Venezuela e Haiti têm 
apenas 17 pontos. Na Europa 
e na Ásia Central, o panorama 
é de "estagnação", segundo a 
ONG, que revelou estar "muito 
preocupada" com a evolução de 
países como Hungria, Macedô-
nia, Espanha e Turquia, "onde 
se vê que a corrupção cresce 
enquanto diminui a democracia 
e o espaço da sociedade ci-
vil". Como exemplos positivos, 
a ONG destacou o trabalho de 
grupos e indivíduos em lugares 
tão diversos como Guatemala, 
Sri Lanka e Gana, que "traba-
lharam de forma intensa para 
expulsar os corruptos e, com 
isso, enviaram uma mensagem 
contundente, que deveria inspi-
rar outros a agirem com deter-
minação em 2016". (Fonte: Site 
Revista VEJA)

Petrolão faz Brasil perder sete 
posições em ranking de corrupção

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

ANUNCIE NO

NO EDITAL N° 01/2016 - SELEÇÃO PÚBLICA DE ES-
TAGIÁRIOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS EXISTENTES E QUE VIEREM 
A SURGIR NO PRAZO DE VALIDADE DESTA SELEÇÃO 
NA COMARCA DE PEÇANHA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, publicado na edição 930, do dia 22 de janeiro, 
na pagina 06, EMBORA NO TÍTULO DO EDITAL CONS-
TE COMARCA DE PEÇANHA, NA VERDADE TRATA-SE 
DA COMARCA DE PRATA ESTADO DE MINAS GERAIS.

Prata em 29 de fevereiro de 2016

ERRATA



4 Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2016

 
Estamos recrutando:  

 

TÉCNICO EM MECÂNICA: 
Pré-requisito para participar da seleção: 

•Ter 18 anos completo; 

•Ter o curso ‘Técnico em Mecânica’; 

•Ter experiência. 

•Inscrição no CREA. 

•Disponibilidade de horário. 

Os interessados deverão entregar currículo com foto, 
no Depto de Recursos Humanos da COOPRATA, 

 nos dias 02/02/2016 e 03/02/2016  
-Cópia do RG; 
-Cópia do CPF; 
-Copia inscrição CREA 
-Cópia da Carteira de Trabalho – parte da qualificação civil e contratos 
de trabalho. 
 
 
 
 
 

As etapas do processo serão divulgadas  dia 04/02/2015 a partir das 17:00 hs 

COOPRATA                   
3431-8511 
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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.

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, churras-

queira, piscina e cozinha 
com fogão a lenha com 

dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

Lava Jato investiga todos 
os apartamentos do Solaris, 

onde Lula teria tríplex
 O procurador regional 
da República Carlos Fernando 
dos Santos Lima, que integra a 
força-tarefa da Operação Lava 
Jato, declarou nesta quarta-feira, 
27, que "todos os apartamentos" 
do Condomínio Solaris, no Gua-
rujá (SP), são alvos da investiga-
ção sobre esquema de offshores 
criadas para remessas ao ex-
terior de propinas relacionadas 
às fraudes na Petrobras. Entre 
os imóveis investigados, disse o 
procurador, estão alguns que po-
dem estar relacionados a familia-
res do ex-tesoureiro do PT João 
Vaccari Neto, como sua mulher, 
Giselda, e a cunhada, Marice. "A 
investigação tem um pé na bus-
ca de patrimônio (oculto). Enten-
demos que todos os apartamen-
tos devam ser investigados. Não 
estamos focando somente no 
apartamento da Neuci (Warken) 
ou eventualmente alguns en-
volvendo familiares de Vaccari. 
Neuci Warken, que consta como 
proprietária do tríplex 163 B do 
Condomínio Solaris, foi presa na 
manhã desta quarta. A informa-
ção foi confirmada pelo delegado 
Igor Romário, da Polícia Federal. 
"Todo o empreendimento está 
sob investigação", afirmou Du-
rante entrevista coletiva na sede 
da Polícia Federal, o procurador 
respondeu a uma pergunta se 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, cuja família teria poder 
de compra de um tríplex no con-
domínio no litoral paulista, seria 
também alvo da investigação. 
"Investigamos fatos. Se houver 
apartamento lá que esteja em 
seu (de Lula) nome ou negocia-

do com alguém da sua família, 
como todos os outros (será in-
vestigado). Temos indicativos 
do uso desses apartamentos 
para lavagem de dinheiro", afir-
mou. Carlos Lima anotou que 
"nesse momento" a apuração 
aponta para imóveis que seriam 
de propriedade de familiares de 
Vaccari. "O empreendimento 
originariamente era da Banco-
op (Cooperativa dos Bancários 
de São Paulo) e foi assumido 
pela OAS. Temos indicativos 
que todos os apartamentos, ou 
boa parte deles, podem ter sido 
usados para lavagem de dinhei-
ro oriundo de contratos com 
estatais. Estamos analisando e 
aprofundando a investigação", 
explicou. O procurador respon-
deu a uma outra indagação so-
bre Lula ter declarado à Justiça 
eleitoral na campanha de 2006, 
quando reelegeu-se presidente, 
que sua família possuía um imó-
vel no condomínio do Guarujá, 
no valor de R$ 47 mil. "Existe até 
notícia de jornal que a família do 
ex-presidente estaria desistindo 
de exercer o poder de comprar 
esse imóvel. Estamos analisan-
do essa questão mais a fundo. 
Temos indícios de que um tríplex 
lá (no Solaris) vale R$ 1 milhão 
ou R$ 1,5 milhão, valor bastante 
significativo", disse Carlos Lima. 
De acordo com o Instituto Lula, o 
ex-presidente e sua mulher, Ma-
risa, "jamais ocultaram que esta 
possui cota de um empreendi-
mento em Guarujá, adquirida da 
extinta Bancoop e que foi decla-
rada à Receita Federal". (Fonte: 
Site UOL)
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Barragem da Samarco 
em Mariana (MG) sofre 

novo deslizamento

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, 
MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais 
desta Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-
-se casar, em seu cartório, os nubentes: - GILCIMAR ANTONIO ALVES, sol-
teiro, operador de caldeira, filho de NILSON ANTONIO ALVES e de IVONE 
APARECIDA PIO ALVES, residente no(a) Rua Antônio Donizete F. Vilela, 81, 
em Prata-MG, e BEATRIZ PROCÓPIO GOMES, solteira, líder de pedágio, fi-
lha de SIDONIO FERREIRA GOMES e de MARLENE PROCOPIO DA SILVA 
GOMES, residente no(a) Rua Geraldo Rodrigues de Andrade, 91, em Prata-
-MG; - VICTOR CESAR MAGALHAES SILVA, solteiro, técnico agrícola, filho 
de CESAR MAGALHÃES ARAUJO e de PATRICIA BARBOSA DA SILVA PA-
CAU, residente no(a) Rua Netuno, 312, apto 02, em Patos Minas-MG, e ANA 
VITORIA SANTOS LOPES, solteira, estudante, filha de FRANCISCO LO-
PES e de ABIGAIL SANTOS MACEDO LOPES, residente no(a) Rua Vicente 
Almada, 312, em Prata-MG; - EZEQUIEL SILVA CAMARGOS, solteiro, pe-
cuarista, filho de ADALBERTO ANDRADE CAMARGOS e de HELEN SILZA 
SILVA CAMARGOS, residente no(a) Alameda Doutor João Edson de Melo, 
30, em Prata-MG, e THAIZA PAULA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, filha de  
e de ANDREIA OLIVEIRA DE PAULA, residente no(a) Alameda Doutor João 
Edson de Melo, 30, em Prata-MG; - LUIZ ANTONIO BALDUINO JUNIOR, 
solteiro, serviços gerais, filho de LUIZ ANTONIO BALDUINO e de MARLE-
NE SOUZA ARANTES, residente no(a) Rua Dos Buritis, 151, em Prata-MG, 
e MARCIA MARIA NASCIMENTO SANTOS, solteira, do lar, filha de ANITO 
FREITAS SANTOS e de SANDRA MARIA NASCIMENTO SANTOS, residen-
te no(a) Rua Dos Buritis, 151, em Prata-MG; e - ONOFRE CANDIDO DA 
SILVA, solteiro, mecânico, filho de NIVALDO ONOFRE DA SILVA e de MA-
RIA ALVINA CANDIDA DA SILVA, residente no(a) Rua Jeronimo Felizardo, 
69, em Prata-MG, e ADRIANA MARTINS DA SILVA, solteira, domestica, filha 
de NILTON EUSTAQUIO DA SILVA e de MARIA OLINDA DOS SANTOS, 
residente no(a) Rua Jeronimo Felizardo, 69, em Prata-MG. Se alguém tiver 
conhecimento da existência algum impedimento legal, oponha-o na forma da 
lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente 
que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa.
Prata-MG, 26 de janeiro 2016.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG
Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.

 A barragem da Samar-
co que se rompeu em Mariana 
(MG) no dia 5 de novembro, 
deixando 19 mortos, voltou a 
apresentar um deslizamento 
de lama nesta quarta-feira (27). 
A mineradora confirma a infor-
mação, mas diz que o inciden-
te é de pequena proporção e 
que não há vítimas. Em nota, 
informou que houve uma "mo-
vimentação de parte da mas-
sa residual" do reservatório de 
Fundão devido às chuvas das 
últimas semanas. A massa caiu 
entre Fundão e a barragem vi-
zinha, Santarém, e permane-
ce no local, diz o comunicado. 
Funcionários da empresa, cujas 
donas são a Vale e a BHP Billi-
ton, foram evacuados do local. 
As Defesas Civis de Mariana 
e Barra Longa foram informa-
das do episódio. Segundo a 
Samarco, não houve necessi-

dade de acionamento de alar-
me. A Prefeitura de Mariana 
diz que a mineradora informou 
que o incidente não representa 
risco à região e que os cursos 
de água não devem ser atin-
gidos. O Ministério Público de 
Minas Gerais, que investiga a 
tragédia, enviou uma equipe 
ao local para apurar o proble-
ma. Além de Fundão, há outras 
duas barragens da Samarco no 
local, que ficaram de pé, mas 
sofreram danos estruturais: 
Germano e Santarém. Estudo 
encomendado pela mineradora 
aponta que o rompimento das 
duas pode causar um desastre 
maior que o anterior. No comu-
nicado desta quarta, a Samarco 
diz que "as estruturas das bar-
ragens de Germano e Santa-
rém permanecem estáveis com 
base no continuo monitoramen-
to". (Fonte: Site UOL)
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