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Limpeza de Córregos 
 A Prefeitura Municipal do 
Prata faz limpeza preventiva dos Cór-
regos Nossa Senhora do Carmo, Cór-
rego do Moreira, Galho no Mutirão, 
Galho Morada do Sol e Córrego Ba-
nanal, visa evitar enchentes, águas 

Cidade do Prata ganha 
novo Semáforo

 A Prefeitura Municipal 
do Prata instalou no cruzamen-
to da Praça JK mais um semá-
foro para cidade do Prata.O 
motivo desta instalação é o 
fluxo intenso de veículos, prin-
cipalmente nos horários de 
pico e para a segurança dos 
alunos que estudam na Escola 

Estadual Pedro Nery, Dr. Anuar 
trabalhando sempre pensan-
do em melhorar as condições 
de tráfego na cidade do Prata. 
Porém precisamos da colabo-
ração de todos os motoristas e 
pedestres para que trafeguem 
pelas ruas da cidade com cons-
ciência. 

empoçadas e proliferação de insetos 
e mosquito cúlex (pernilongos), por 
isso a medida é realizada regular-
mente. Prefeito Dr. Anuar, sempre 
atento à limpeza pública e Córregos 
da cidade. 

Prefeitura trabalhando 
na área rural

 Os trabalhos de recu-
peração de estradas continuam 
na área rural do Prata. Esta se-
mana foi realizada melhorias na 
estrada Los Pampas sentido ao 
Rio da Prata e estrada Souza 

Cruz. O objetivo da Prefeitura é 
beneficiar todas as comunida-
des, garantindo a locomoção, 
principalmente, de produtores, 
estudantes e escoamento da 
produção agrícola.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
DESGASTE DE LULA EM IMPEACH-
MENT FAZ DILMA ORDENAR DE-
FESA DO ANTECESSOR - Foi Dilma 
Rousseff quem determinou que minis-
tros exortassem aliados para partirem 
em defesa de seu antecessor, Luiz 
Inácio Lula da Silva. Segundo a co-
luna Painel, da Folha de S. Paulo, a 
ordem da petista foi atendida já nesta 
terça-feira (2) pelo chefe da Casa Civil, 
Jaques Wagner.  O que os integrantes 
Palácio do Planalto analisam, Lula tem 
tido a imagem desgastada mais a cada 
dia e Dilma teria recebido a informação 
de que ele está abatido, algo que a 
equipe do ex nega. No entanto, a pre-
sidente tem que medir a dose de ajuda, 
pois, como diz um auxiliar, “Se a presi-
dente defender muito, chama tudo para 
o colo dela”.
PERDA DE COMPETITIVIDADE E DE-
SACELERAÇÃO MARCARAM 2015 
PARA A INDÚSTRIA MINEIRA. SE-
TOR É MENOS PESSIMISTA PARA 
2016, MAS AINDA PREVÊ QUEDA 
NO RÍTMO - Com custos cada vez mais 
altos e produtividade em baixa, a indús-
tria mineira encerra 2015 com queda 
em todos os indicadores e, o que é ain-
da pior, sem previsão de reverter o qua-
dro recessivo no próximo ano. Balanço 
da Fiemg mostra que o faturamento do 
setor despencou 14% nos 12 messes 
encerrados em outubro de 2015, en-
quanto a produção caiu 7% neste mes-
mo período. A previsão da entidade é de 
que o faturamento caia 15,3% no ano. 
Para 2016, a expectativa é de queda de 
0,8% no faturamento e 2,7% na produ-
ção. "O setor industrial segue uma tra-
jetória perigosa de completa perda de 
competitividade", reclama o presidente 
da Fiemg, Olavo Machado Júnior. Seto-
res como o de máquinas e equipamen-
tos e de veículos automotores sentiram 
mais os efeitos da crise. O faturamento 
caiu 39,1% e 28,5% para os dois seg-
mentos, respectivamente. "Fechamos 
2015 sem números para comemorar. A 
economia de lado e a indústria sentiu 
mais do que qualquer outro segmento", 
diz o presidente do Conselho de Polí-
tica Econômica e Industrial da Fiemg, 
Lincoln Gonçalves Fernandes. No meio 
de todas as incertezas na condução 
política e econômica do país e com as 
perspectivas negativas se arrastan-
do 2016 adentro, o setor produtivo vê 
apenas uma saída para a retomada 
do crescimento - o estímulo ao inves-
timento privado. "O governo perdeu a 
capacidade de investir e a alternativa 
para alavancar o crescimento é o in-
vestimento privado em infraestrutura, 
via capital estrangeiro. Mas, para que 
esse capital entre no Brasil, é necessá-
rio descomplicar o país", disse Fernan-
des. Destravar a economia brasileira e 
torná-la atrativa ao investimento exter-
no significa ter regras claras e um am-
biente que permita aumentar a confian-
ça dos investidores privados nacionais 
e internacionais. Agenda prioritária da 
indústria capitaneada pela Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI) aponta 
como medidas a serem discutidas com 
urgência, por exemplo, novas regras de 
licitação para reduzir riscos de atraso e 
paralisação de obras, aperfeiçoamento 
da legislação ambiental, fortalecimen-
to das agências reguladoras e maior 
segurança jurídica. (Jornal Acontece - 
Fiemg - Belo Horizonte/MG) 
FIM DO PT - Comentarista Merval Pe-
reira diz que o Brasil está vivendo o fim 
do ciclo petista. Ciclo que se iniciou em 
2002 com a eleição de Lula para pre-
sidente. Em entrevista com o jornalista 
e comentarista político Merval Pereira, 
ele enfatizou que os brasileiros estão 
vivendo o fim de um ciclo petista, que 
começou em 2002 com a eleição do 
Lula para presidente. "Esse ciclo deve-
ria ter se encerrado em 2014 na eleição 
para presidente, quando tudo parecia 
estar se preparando para uma transfor-
mação, quando o ânimo do País estava 
voltado para uma mudança. Não acon-
teceu, por um lado, por efeito de fato-
res completamente casuais, e também 
pela manipulação absurda que aconte-
ceu na campanha eleitoral. Ao mesmo 
tempo, tivemos uma campanha que le-

vou boa parte da população a acreditar 
no que a oposição anunciava, a saber, 
que a economia estava em colapso e 
que seria preciso fazer coisas duras 
para manter a economia funcionando". 
Para o jornalista, os petistas consegui-
ram convencer parte da população de 
que tudo isso era uma mentira, uma 
fantasia, para conseguir ganhar a elei-
ção e levar o povo a acreditar que tudo 
estava muito bem. "A partir da eleição, 
viu-se que a situação era realmente ca-
tastrófica. E essa perspectiva ainda se 
mantém, pois já estamos a um ano da 
eleição e o País não saiu do lugar, não 
conseguiu definir o seu rumo por cau-
sa da crise política", finalizou. (Portal 
NewTrade - São Paulo/SP) 
A SEMANA CPI PARA APURAR GAS-
TOS COM A BR 381 VIRA PIADA - Vi-
rou piada a duplicação da BR 381. O 
grupo de empresários contratados pelo 
Consórcio Isolux/Corsán/Engevix ma-
nifestaram em protestos, data que foi 
definida para retomada das obras. As 
subcontratadas impediram a entrada 
dos funcionários para a retomada. A 
causa é simples, as empresas cobram 
o pagamento pelos serviços prestados 
ao consórcio. A falta de pagamento faz 
com que as empresas retardem a reto-
mada da obra nos trechos 1 e 2. 
(Jornal Classivale - Ipatinga/MG) 
MAIS IMPOSTOS - O ano de 2016 co-
meçou para os mineiros com aumento 
da carga tributária. Desde o dia primei-
ro de janeiro, graças ao governador 
Fernando Pimentel e votos dos depu-
tados da sua base, nada menos que 
160 produtos tiveram aumento da alí-
quota do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços. Os produtos 
que estão mais caros por força de lei 
são: Bebidas alcoólicas: alíquota é de 
27%. passa a  variar entre 25% e 32%. 
Cerveja e chope: alíquota é de 20%, 
passa a ser de 25% a 32%. Telefones 
celulares: de 12% para 14%. Refrige-
rantes: de 18% para 20%. Ração tipo 
pet: de 18% para 20%. Câmeras (foto e 
vídeo): de 18% para 20%. Aparelhos de 
som e vídeo para uso automotivo: de 
18% para 20%. Perfumes e cosméticos 
(exceto xampu, sabonete e filtro solar): 
de 25% para 27%. Telefonia, internet e 
TV por assinatura: de 25% para 27%. 
Energia elétrica para consumidores 
comerciais (exceto igrejas, entidades 
beneficentes e hospitais): de 18% para 
25% . Além do imposto estadual, minei-
ros pagarão mais por IPI. (Jornal A Fo-
lha Regional - Muzambinho/MG) 
QUEDA DO BRASIL - A tradicional re-
vista britânica "The Economist" esco-
lheu a crise no Brasil como tema de sua 
primeira capa de 2016. Com o título de 
"Queda do Brasil" e uma foto da presi-
dente Dilma Rousseff de cabeça baixa, 
a capa alerta para "ano desastroso" à 
frente. Em vez do clima de euforia que 
seria de esperar no início de 2016 por 
causa da realização das Olimpíadas, 
aponta a revista, o Brasil enfrenta "um 
desastre político e econômico". O texto 
cita a perda do grau de investimento 
pela agência de classificação de risco 
Fitch Ratings e a saída do governo do 
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
menos de um ano após assumir o car-
go. A previsão de que a economia bra-
sileira encolha até 2,5% ou 3% neste 
ano também é citada. "Até a Rússia vai 
crescer mais do que isso", destaca. Os 
problemas na esfera política são outro 
destaque da reportagem, que lembra 
que o governo tem sido desacreditado 
por causa do escândalo de corrupção 
em torno da Petrobrás. E que a presi-
dente Dilma, acusada de esconder o 
tamanho do déficit orçamentário, en-
frenta um processo de impeachment 
no Congresso. (Portal NewTrade - São 
Paulo/SP)
ONDE ESTAMOS E PARA ONDE VA-
MOS? - Ou sommmes-nous? Expres-
são francesa cartesiana, para dizer 
onde nós estamos e, por minha conta, 
para onde vamos?Importante: A Fran-
ça está na mídia e na moda. Tempos 
difíceis. Acreditávamos que existiam, 
ainda, políticos honestos que, a despei-
to de qualquer conjuntura de corrupção 
no Brasil, pátria amada salve, salve, 
não poderíamos imaginar o quão es-
tamos cercados de corruptores e cor-
ruptos. Nada mais complexo do que um 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CARRO GOL G3 1.6 – Com ar condicionado e direção ano 2003, cor 
prata: Tratar (34) 99977-1970.
VENDO OU TROCA – Vacas de leite sendo 7 paridas e 10 solteiras por bezerras: 
Tratar (34) 99964-8852 ou 99102-5264 Falar com Zote.
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.

ser com fome. Avança no primeiro prato 
que lhe chega às mãos, mas se esque-
ce que além do almoço tem a janta e 
tem o seu igual, o seu próximo. É isso 
que aconteceu no Brasil. A despeito de 
qualquer sentido ou acusação de discri-
minação, uma vez que venho também 
de uma classe econômica pobre, sabe-
mos o quanto a nossa sociedade gos-
taria que nossos governantes tivessem 
a lisura no sentido de conduzir o país 
de uma maneira a que todos tivessem 
a felicidade de viver com o mínimo de 
dignidade. E viver com o mínimo de 
dignidade é ter uma casa para morar, 
um emprego, uma boa escola para os 
filhos, uma assistência à saúde dignas 
para todos, segurança para ter condi-
ções de ir e vir e lazer para todos. No 
entanto, apesar do discurso, o que ve-
mos é uma sociedade entregue a um 
grupo que enxerga a sociedade de ma-
neira equivocada. Em princípio fazem 
o discurso de que os ricos são a des-
graça da nação e os pobres as vítimas. 
Entretanto, pelo visto, todos são inimi-
gos. Não faz nada para que a situação 
mude. Tratam os pobres como pobres, 
oferecendo-lhes migalhas e punem os 
ricos porque são aqueles que produ-
zem e dão emprego. Como avaliar essa 

visão distorcida e louca de dirigentes 
despreparados para gerir os destinos 
de uma cidade, de um Estado ou de 
uma Nação. Que visão distorcida essa 
gente adquiriu para que a miopia to-
masse conta de um grupo que se acha 
dono da verdade e de todas as fórmu-
las para o progresso e desenvolvimento 
de um país como o Brasil? Puro e ledo 
engano. Não somos um país livre, seja 
ele conduzido pela esquerda ou pela di-
reita. Continuamos sendo um país en-
quadrado na velha terminologia de País 
de Terceiro Mundo. Continuamos a ser 
fornecedores da matéria-prima para os 
países desenvolvidos ou em desenvol-
vimento. Enfim, somos manipulados há 
séculos. Simples assim. Nosso inimigo 
não está ao nosso lado, mas do outro 
lado. O rompimento da barragem em 
Mariana fala por todos nós. A Operação 
Lava a Jato fala por todos. Acreditamos 
que um dia essa barreira será rompida. 
E como sempre, em todas as nossas 
manifestações escritas e assinadas, 
afirmamos com convicção pelos nossos 
50 anos de experiência: somente atra-
vés da educação a nossa sociedade 
romperá a eterna dependência. (Hugo 
Pontes - Jornal da Cidade - Poços de 
Caldas/MG) 

SEGURANCA PUBLICA DURANTE O 
CARNAVAL EM PRATA

 1.O término do evento na 
Praça XV de Novembro será às 
05:00, impreterivelmente, quando 
será desligado o som e encerradas 
todas as atividades comerciais, 
ocasião em que os foliões serão 
convidados a deixarem o recinto 
delimitado para as festividades; 
- 2. O evento carnavalesco será 
realizado somente no interior do 
espaço delimitado para tal, qual 
seja a Praça XV de Novembro e 
não serão autorizadas aglome-
rações carnavalescas em outras 
Praças e outras vias públicas da 
cidade; - 3. Tolerância ZERO para 
som automotivo ou em residência. 
Muitas pessoas, mesmo durante o 
carnaval, trabalham no dia seguin-
te e merecem descansar durante 
a noite e outras descansam du-
rante o dia para trabalhar à noite; 
- 4. Receberemos muitos policiais 
militares de reforços de outras ci-
dades o que nos possibilitará uma 
ostensividade maior; - 5. Serão de-
sencadeadas várias operações in-
clusive nos locais que dão acesso 
a cidade, para reprimir autores de 
tráfico de drogas, furtos e roubos, 
etc. Portanto, se for abordado pela 
Polícia militar, seja cooperativo e 
entenda as nossas razões, pois 
estamos trabalhando para a sua 
segurança; - 6. Para o acesso à 
Praça XV de Novembro teremos 4 
portarias onde todos os foliões se-
rão submetidos a revista por uma 
equipe de seguranças particula-
res contratados para esse fim, os 
quais também estarão espalhados 
por toda a Praça XV; - 7. Não serão 
permitidos quaisquer objetos que 
ofereçam risco a segurança das 
pessoas, inclusive garrafas de vi-

dro. Coopere com o trabalho da se-
gurança; - Para um carnaval mais 
seguro e mais divertido sugerimos 
também que: - 1 Ao sair de casa 
peça ao seu vizinho de confiança 
para ter atenção  ao seu imóvel e 
caso note barulhos ou pessoas es-
tranhas nas proximidades acione a 
PM no telefone 190; - 2 Não dei-
xe objetos de valor que chamem a 
atenção no interior de veículos, tais 
como bolsa, Note-books, carteiras, 
etc; - 3 Não dirija após consumir be-
bidas alcoólicas; - 4 Na medida do 
possível instale  equipamentos de 
segurança nas residências; - 5 Não 
deixe celulares visíveis nos bolsos, 
principalmente traseiros, pois essa 
facilita a a ação dos marginais. 
Mulheres tenham cuidado com as 
bolsas; - 6. Atente para empurrões, 
pois podem ser propositais para fa-
cilitar furtos de objetos que estejam 
vulneráveis ou de fácil acesso; 7 
Não aceite bebidas ou comidas de 
estranhos; 8 Ande sempre acom-
panhado com alguém, principal-
mente após o término do evento, 
na volta para casa e não aceite 
caronas com desconhecidos; 9 
Cuide das crianças e idosos pois é 
comum o desaparecimento dessas 
pessoas nessas ocasiões; 10 Nao 
estacione seu veículo em locais er-
mos, preferindo os estacionamen-
tos sob vigilância e sempre confi-
ra se estão bem trancados e com 
vidros levantados. Contamos com 
o apoio e a compreensão de todos 
para que tenhamos um carnaval 
seguro. - Em casos urgentes ligue 
190 - Para denúncias ligue 181. 
Sua identidade será preservada. - 
Polícia Militar de Minas Gerais, pa-
trimônio do povo mineiro.
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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.

 Não adianta o PT encher 
o saco dos brasileiros com as cí-
nicas inserções comerciais da pro-
paganda eleitoral (nada gratuita). 
A pressão política sobre o líder 
Lula e o desgoverno tende a ficar 
insuportável. A Presidenta Dilma 
Rousseff, que só fala em aumen-
tar imposto, recebendo vaias como 
troco, está prestes a ser notificada 
judicialmente a apresentar defesa 
prévia na ação que corre o Tribu-
nal Superior Eleitoral, pedindo a 
impugnação da chapa presiden-
cial dela, com Michel Temer, por 
abuso de poder econômico na 
campanha de 2014. Temer já foi 
notificado. A ação de impugnação 
eleitoral alopra a petelândia e os 
peemedebostas. PT e PMDB são 
questionados sobre a destinação 
do dinheiro oriundo do esquema 
de corrupção na Petrobras para a 
campanha eleitoral. Nas diversas 
delações premiadas da Lava Jato, 
o tema parece bem claro. Só fal-
ta chegar ao caso relatado pela 
ministra Maria Thereza de Assis 
Moura, na ação de impugnação de 
mandato eletivo (AIME) aberta ano 
passado. Há outras três ações no 
TSE contra a campanha de Dilma 
- o que reforça o desgaste contra 
a impopular e incompetente Presi-
denta (a falta de rima coincide com 
o desgoverno). O que está ruim 
tem tudo para ficar ainda pior. A 
base amestrada já recebeu a mis-
são (quase impossível) de impedir 
a criação de uma CPI para apurar 
irregularidades envolvendo a Ban-
coop (Cooperativa Habitacional do 
Sindicato dos Bancários). O alvo 
da CPI, por trás da cooperativa, 
seria o ex-presidente Lula e o ex-
-tesoureiro do PT e ex-presidente 
da Bancoop, João Vaccari Neto, 
que está preso em Curitiba por 
causa da Operação Lava Jato. Ou-
tras duas CPIs em fase de criação 
também apavoram o desgoverno: 
a do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (Carf) e a da Fifa. 
Dilma continua desagradando a 
gregos e baianos. Ontem, na iné-
dita ida ao Congresso para a aber-
tura do ano legislativo, Dilma foi 
vaiada em dois momentos: quando 

pediu a volta da CPMF e quando 
tentou explicar o aumento da car-
ga tributária. Até a base aliada en-
saiou apupos quando Dilma falou 
de reforma da Previdência. Parla-
mentares do PT, sobretudo os mais 
ligados aos movimentos sindicais, 
não querem ouvir falar no assunto. 
Dilma considera a aprovação da 
CPMF crucial para a tal "recupera-
ção do equilíbrio fiscal". Como nin-
guém acredita em tal conversinha, 
a "oposição" rejeita a a proposta 
do líder do governo na Câmara, 
José Guimarães (PT- CE), de in-
cluir uma emenda prevendo a re-
criação da CPMF na a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) que 
prorroga a Desvinculação de Re-
ceitas da União (DRU). Atualmen-
te, já tramita na Câmara uma PEC 
que recria o tributo, mas a proposta 
ainda está na Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), onde nem 
sequer tem parecer. Já a PEC da 
DRU já foi aprovada pela CCJ e 
deve receber parecer do relator 
nos próximos dias. Aprovada, ela 
seguirá para o plenário da Câmara. 
É por tudo isso e muito mais que 
o PT é considerado a mais corrup-
ta de todas as legendas políticas, 
na opinião de mais de 7 em cada 
10 brasileiros, que também acham 
que nem o partido nem Lula têm 
mais moral para falar de ética. Ape-
nas 15% dos brasileiros continuam 
acreditando na honestidade do PT, 
contra 27% em 2005, no auge do 
escândalo do mensalão. O quadro 
preto, revelado pela pesquisa do 
Instituto Ipsos, confirma que o PT 
deixou de ser considerado o parti-
do dos pobres para se transformar 
na legenda dos corruptos: 71% dos 
entrevistados consideram o parti-
do de Lula o mais corrupto entre 
todos. Em 2002, antes de chegar 
à Presidência, o PT tinha 28% de 
aprovação popular. Agora, depois 
de 13 anos no poder, tem apenas 
6%. Se Dilma continuar insistindo 
no aumento de imposto, a impopu-
laridade dela e do PT vi aumentar, 
levando Lula para o mesmo infer-
no. (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 3 de Fevereiro 
de 2016).

Dilma, que só fala de aumentar im-
posto, receberá notificação sobre 
impugnação da chapa com Temer

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

ANUNCIE NO

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA LTDA 
 
 CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
 
O Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO PRATA LTDA 
– COOPRATA, no uso de suas atribuições, conforme disposto no Estatuto Social, em 
seus artigos 37, Parágrafo único, e 68, inciso II, convoca os senhores associados para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 29 de Fevereiro de 
2016, no Jatobá Country Club, Rua Tenente Reis nº 701, bairro Rodoviário, a 
Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede Administrativa, pois a mesma 
não comporta a quantidade de associados. Assim será iniciada as 06h00min em 1ª 
(primeira) convocação, com presença de no mínimo 2/3 do número de associados com 
direito a voto, e em 2ª (segunda) convocação as 07h00min com a presença de no 
mínimo metade mais um dos associados com direito a voto, ou ainda em 3ª (terceira) e 
última convocação as 08h00min com presença de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberarem sobre o seguinte: 
 
     ORDEM DO DIA 
 
I – Prestação de Contas do Conselho de Administração, iniciando às 13h00min, 
compreendendo: 
 
a) Relatório das atividades desenvolvidas no exercício; 
b) Balanço patrimonial; 
c) Demonstração das sobras apuradas no exercício; 
d) Relatório e parecer da auditoria independente credenciada; 
e) Parecer do Conselho Fiscal; 
f) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte; 

 
II – Destinação das sobras apuradas. 
 
III – Eleição para 06 (seis) membros do conselho fiscal, com abertura da mesa receptora 
de votos as 08h00min e encerramento as 17h00min. 
 
IV – Fixação do valor dos honorários do Presidente e do Diretor, e Cédula de presença 
para os demais Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê 
Educativo. 
 
Nota 1 – As inscrições para os cargos eletivos descritos acima, encerram-se dia 15 de 
fevereiro de 2016, segunda-feira até as 17h00min. 
 
Nota 2 – Para efeitos Legais e Estatutários declaro que o número de associados da 
Cooprata Ltda, com direito a voto nesta data é de 1.127 (um mil cento e vinte e sete). 
   
 

Prata-MG. 29 de janeiro de 2016. 
 

 
 
  

                                                                                                             
                 

 Rubens do Carmo Andrade 
Presidente 

 
 

Ministro libera denúncia 
contra Renan para 

julgamento no Supremo
 Três anos após a Pro-
curadoria-Geral da República ter 
oferecido denúncia contra o presi-
dente do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL), o STF (Supremo 
Tribunal Federal) vai julgar se 
abre ação penal. Se a acusação 
for acolhida pelo plenário do Su-
premo, Renan passa a ser réu, 
respondendo pelos crimes de 
peculato, falsidade ideológica e 
uso de documento falso. Relator 
do caso, o ministro Luiz Edson 
Fachin liberou para a pauta de 
julgamento o inquérito que apu-
ra se Renan usou dinheiro de 
empreiteira para pagar pensão 
a uma filha que teve fora do ca-
samento. O escândalo, ocorrido 
em 2007, foi um dos fatores que 
levou Renan a renunciar à presi-
dência do Senado na época. Ago-
ra, cabe ao presidente do STF, 
Ricardo Lewandowski, marcar a 
data da sessão que vai discutir o 
recebimento da denúncia. O caso 
tramita em segredo de justiça no 
Supremo e chegou ao tribunal em 
2007. Lewandowski era o relator 
original do caso, mas deixou o 
processo quando assumiu a pre-
sidência do STF, em setembro de 
2014. Fachin assumiu o caso em 
junho de 2015, logo após tomar 
posse no Supremo. Para justifi-
car que tinha renda para fazer os 

pagamentos da pensão, Renan 
apresentou documentos e disse 
que tinha recebido uma parte com 
a venda de gado. O suposto com-
prador, porém, negou que tenha 
adquirido bois do senador. Na de-
núncia, a Procuradoria disse que 
Renan não possuía recursos dis-
poníveis para custear os valores 
repassados a jornalista Mônica 
Veloso entre janeiro de 2004 e 
dezembro de 2006, e que inseriu 
"informações diversas das que 
deveriam ser escritas sobre seus 
ganhos com atividade rural, com 
o fim de alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante, qual 
seja, sua capacidade financeira". 
A pena prevista no Código Penal 
para o crime de peculato (quan-
do servidor utiliza o cargo para 
desviar dinheiro público) é de 2 a 
12 anos de prisão. Se Renan for 
condenado pelos três crimes, a 
soma de suas penas pode variar 
de 5 a 23 anos de cadeia, mais 
pagamento de multa a ser esti-
pulada pelo STF. O STF discute 
a parte criminal do caso. Em ou-
tra frente, a Justiça Federal de 
Brasília abriu, no ano passado, 
ação contra o presidente do Se-
nado na qual ele é acusado de 
improbidade administrativa por 
receber propina da construtora 
Mendes Júnior para pagar des-

pesas pessoais. A Procuradoria 
da República no Distrito Federal 
enviou à Justiça, em 2014, uma 
ação de improbidade administra-
tiva, afirmando que o peemede-
bista recebeu propina da cons-
trutora Mendes Júnior para pagar 
despesas que teve numa relação 
extraconjugal. Na ação ainda é 
dito que Cláudio Gontijo, lobista 
da Mendes Júnior, fazia os pa-
gamentos para o peemedebista 
e que a construtora foi beneficia-

da por emendas parlamentares 
apresentadas pelo Senador. Se 
for condenado por improbidade, 
o presidente do Senado pode ter 
que ressarcir os cofres públicos 
e até perder o cargo público. O 
presidente do Senado também 
é alvo de seis inquéritos no Su-
premo que apuram seu suposto 
envolvimento com o esquema de 
corrupção da Petrobras. Ele nega 
envolvimento com os desvios na 
estatal. (Fonte: Site UOL)

OMS declara zika uma 
emergência mundial de 

saúde pública
 A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) declarou 
nesta segunda-feira que o zika 
vírus é uma emergência mun-
dial de saúde pública. O anúncio 
é o quarto do tipo na história da 
organização. As três vezes em 
que a OMS declarou emergência 
mundial foram:em 2009, no sur-
to de H1N1; em 2014, devido ao 
retorno dos casos de poliomielite, 
em países como Síria, Paquistão 
e Iraque; e novamente em 2014, 
para a epidemia de ebola na Áfri-
ca. "Eu estou declarando que o 
recente conjunto de casos de mi-
crocefalia e outras anormalidades 
neurológicas relatadas na Améri-
ca Latina, seguindo um conjunto 
semelhante relatado na Polinésia 
Francesa em 2014, constitui uma 

emergência de saúde pública de 
preocupação internacional", disse 
Margaret Chan, diretora geral da 
OMS. A designação foi recomen-
dada por um comitê de especialis-
tas independentes da agência da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) e libera fundos para finan-
ciar esforços internacionais de 
combate à doença. Na semana 
passada a organização já havia 
dito que o vírus zika se propaga 
de forma explosiva nas Américas e 
estimou que cerca de 4 milhões de 
pessoas seriam infectadas na re-
gião. Atualmente, a principal pre-
ocupação com a doença se deve 
à sua provável associação com o 
aumento do número de casos de 
microcefalia. ( Fonte: Site Revista 
VEJA)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

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

Família Lula será investi-
gada por privilégio sobre 

negócio com tríplex

 O Ministério Público de 
São Paulo está realizando uma in-
vestigação para averiguar se a fa-
mília do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva teve privilégios ao 
decidir se ficaria com um aparta-
mento triplex no Guarujá. Imagens 
divulgadas no 'Jornal Nacional' re-
velam o elevador italiano privativo 
de R$ 62,5 mil que foi instalado 
na reforma do imóvel. De acordo 
com o G1, as obras foram ban-
cadas pela construtora OAS e 
representaram um gasto de R$ 
800 mil. Marcos Sérgio Miggliac-
cio, conselheiro da Associação de 
Vítimas da Bancoop, afirmou que, 
em 2009, os donos de cotas no 
empreendimento precisaram deci-
dir se continuariam ou desistiriam 
do negócio. Esse foi o período em 
que a construção dos imóveis da 
Bancoop foi assumida pela Cons-
trutora OAS. Nesse contexto, a 

família de Lula teria sido privi-
legiada. Os donos teriam duas 
opções: continuar ou desistir. A 
decisão deveria ser comunicada 
no mesmo ano.  “A pessoa teria 
que tomar um dos dois caminhos. 
Não existia um terceiro caminho 
para ninguém. Não foi criada uma 
terceira opção que daqui cinco 
anos você poderia decidir, daqui 
cinco anos você poderia resgatar 
o que pagou. Isso era uma impos-
sibilidade" explica o conselheiro. 
“O que foi dado ao casal Lula em 
questão, pode-se dizer que foi um 
privilégio, uma opção dada a eles 
e nunca a nenhum cooperado”, 
continuou. “Nenhum cooperado 
Bancoop teve esse privilégio e 
digo mais, (em outro empreendi-
mento) no Butantã, a OAS mo-
veu ações para retomar o lugar 
de pessoas que não decidiram". 
(Fonte: MSN Noticias)

VENDO TERRENO FINANCIADO
VENDO EXCELENTE TERRENO 

ESQUINA NO BAIRRO PARQUE DO 
JACARANDÁ, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
NA PARTE ALTA DO BAIRRO, COM 
298 M2 DE ARÉA, FINANCIADO, 
COM ENTRADA E PRESTAÇÕES 

MENSAIS: TRATAR (34) 99999-8767 
OU 99136-0036.

Potencial do mercado 
árabe atrai exportadores 

brasileiros de carne bovina
 Em 2015, as exportações 
de carne bovina brasileira para os 
países árabes atingiram fatura-
mento de US$ 1,4 bilhão - 24% do 
total exportado no ano. Somente 
os Emirados Árabes Unidos im-
portaram do Brasil, 18 mil tone-
ladas de carne bovina, gerando 
faturamento de US$ 84 milhões. 
Para a Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de Carne 
(Abiec), esse é um mercado com 
grande potencial: o país formado 

por uma confederação de monar-
quias árabes consome anualmen-
te 108 mil toneladas de carne (85% 
são importadas), com expectativa 
de aumentar o consumo em até 
8% até 2019. Já a Arábia Saudi-
ta, que recentemente suspendeu 
embargo à carne bovina brasileira, 
traz a possibilidade em curto prazo 
para o Brasil de exportar 40 mil to-
neladas de carne, com incremento 
de US$ 160 milhões no faturamen-
to anual. Fonte: Agrolink

Menor oferta firma 
preço do boi gordo

 Os preços da arroba bo-
vina seguem em alta, sustenta-
dos pela menor oferta de animais 
prontos para abate. Segundo pes-
quisadores do Cepea, atualmen-
te, os animais de confinamento 
já estão escassos e o volume 
dos terminados a pasto ainda é 
reduzido, sendo que a boa con-
dição das pastagens têm possi-
bilitado os produtores postergar 
suas vendas, apostando em pre-

ços mais altos. Nesse cenário de 
baixa oferta de animais e recuo 
de vendedores, frigoríficos com 
maior urgência para preencher 
escalas de abate têm promovido 
ajustes positivos nos preços. No 
acumulado de janeiro, até a últi-
ma quarta-feira, 27, o Indicador 
ESALQ/BM&FBovespa (estado de 
São Paulo) do boi aumentou 1%, 
fechando a R$ 150,61. (Fonte: Ce-
pea/Esalq)

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

Tratar 99999-8767 CTBC ou 99136-0096.

ALUGO 
EXCELENTE CASA
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2016

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com 
as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Pro-
dutores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que 
dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - CSR, em aten-
dimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da 
CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, 
que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a 
qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” 
ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” 
e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Reco-
lhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2016, de-
vida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. 
O recolhimento da CSR deverá ocorrer, impreterivelmente, até o dia 22 de 
maio de 2016, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional 
de compensação bancária. A falta do recolhimento da Contribuição Sindical 
Rural – CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o 
produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atua-
lização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas 
com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – SRFB, remetidas, por via pos-
tal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com amparo 
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, 
e o 7º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso 
de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela 
via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, 
à Federação da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retira-
da, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.
br. Eventual impugnação administrativa contra o lançamento e cobrança da 
Contribuição Sindical Rural – CSR deverá ser encaminhada, por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distri-
to Federal, CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, 
podendo ainda, ser enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O 
sistema sindical rural é composto pela Confederação da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária 
e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 05 de fevereiro de 2016. 
João Martins da Silva Júnior 
Presidente da Confederação 

Órgãos estaduais em MG podem 
ter que investir em alternativas de 

iluminação mais econômicas

 Tramita na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) uma proposta de lei para 
que as edificações construídas 
pela administração pública es-
tadual passem a usar lâmpadas 
com tecnologia de maior eficácia 
energética em seus sistemas de 
iluminação. O Projeto de Lei Nº 
2.194/2015 é de autoria do de-
putado estadual Luiz Humberto 
Carneiro (PSDB) e foi aprovado 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça da ALMG nesta quarta-
-feira (03/02). Segundo o parla-
mentar, sua proposta tem o ob-
jetivo de “reduzir o consumo e os 
gastos com energia elétrica por 
meio da utilização de sistemas 
mais modernos, o que possibilita 
economia para os cofres públi-
cos, sem preder na qualidade 
dos serviços prestados”. O de-
putado argumenta que diversas 
cidades no mundo já utilizam 
sistemas de iluminação mais 
modernos e vários estudos cien-
tíficos apontam suas vantagens. 
“As lâmpadas com tecnologia 
LED, por exemplo, apresentam 
durabilidade muito maior que as 
lâmpadas convencionais, apro-
ximadamente 12 anos de vida 
útil, e podem consumir até 80% 
menos de energia elétrica”, dis-
se o deputado Luiz Humberto. 
Durante o debate, o deputado 
João Alberto (PMDB) ressaltou 
a pertinência da substituição 
das lâmpadas convencionais 
por tecnologias de maior eficá-
cia energética. Como exemplo, 
ele citou os resultados positi-

vos obtidos pela implantação de 
lâmpadas com tecnologia LED 
na Ceasa de Belo Horizonte, 
projeto iniciado em 2012 e que 
levou à redução no gasto com a 
conta de energia elétrica de cer-
ca de 40%. O deputado Leoní-
dio Bouças (PMDB) apresentou 
uma emenda ao projeto, que foi 
acatada pelos membros da co-
missão, sugerindo que o texto 
não se restrinja a utilização de 
uma tecnologia apenas. Dessa 
forma, a norma permanecerá 
atual ao longo do tempo caso 
surjam novos tipos de lâmpa-
das mais eficazes, já que novas 
tecnologias são desenvolvidas 
a todo momento. A proposição 
ainda prevê a exceção para os 
casos em que, por razões de 
ordem técnica, administrativa 
ou financeira, seja recomenda-
da a utilização de outro sistema 
de iluminação. Luiz Humberto 
esclareceu ainda que as deter-
minações deste projeto, se apro-
vado, devem ser aplicadas nas 
novas construções, nos projetos 
de arquitetura e engenharia que 
se encontrem em elaboração 
ou em execução, nas reformas 
e obras de conservação dos 
edifícios ou de sua parte elétri-
ca. Ou seja, as novas lâmpadas 
substituiriam as lâmpadas uti-
lizadas atualmente seguindo o 
curso normal de troca. O projeto 
de lei ainda será apreciado pela 
Comissão de Administração Pú-
blica para depois ser votado no 
Plenário da Assembleia Legisla-
tiva.

A medida está prevista no Projeto de Lei 
2.194/2015, de autoria do deputado Luiz 
Humberto Carneiro, que foi aprovado pela 

Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembleia Legislativa.

 Os produtores rurais 
mineiros contam a partir des-
ta terça-feira (02/02) com R$ 1 
bilhão para custeio antecipado 
da produção agrícola. O anún-
cio beneficia principalmente os 
médios produtores e  foi feito 
pelo Banco do Brasil, em Belo 
Horizonte, durante uma reunião 
com representantes da Secre-
taria de Estado de Agricultura, 
Emater-MG e Federação da 
Agricultura e Pecuária de Minas 
Gerais. Os recursos são para a 
safra 2016/2017 e têm origem 
em captações próprias da Pou-
pança Rural e de depósitos à 
vista. O crédito de custeio visa, 
principalmente, a aquisição de 
sementes, fertilizantes e defen-
sivos com o objetivo de produ-
zir reflexos positivos na cadeia 
produtiva para as culturas de 
cana-de-açúcar, milho, soja, la-
ranja, café, arroz e algodão. De 
acordo com o superintendente 
Estadual do Banco do Brasil em 
Minas Gerais, Reinaldo Kazufu-
mi Yokoyama, o programa está 
disponível aos médios produto-

res por meio do Programa Na-
cional de Apoio aos Médios Pro-
dutores Rurais (Pronamp) com 
taxas de 7,75% a.a, até o teto 
de R$ 710 mil. Os demais pro-
dutores rurais acessam o crédi-
to com encargos de 8,75% a.a, 
com teto de até R$ 1,2 milhão 
por beneficiário. O anúncio não 
contempla os agricultores fami-
liares, pois estes já contam com 
os recursos do Pronaf (Progra-
ma Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar). “É uma 
iniciativa valiosa e precisamos 
fazer um esforço para colocar o 
crédito no campo. A antecipação 
de custeio permite aos produto-
res planejar melhor a próxima 
safra”, destaca diretor técnico da 
Emater-MG, João d'Angelis. Os 
produtores rurais contam com 
o auxílio Emater-MG que ofe-
rece todo o suporte como, por 
exemplo, elaboração de projeto 
técnico necessário para a libera-
ção dos recursos. A liberação do 
crédito de pré-custeio vai até 60 
dias antes do início do período 
de plantio.

Minas Gerais terá R$ 1 bilhão para 
custeio antecipado da produção agrícola

 Recursos do Banco do Brasil beneficiam principalmente os 
médios produtores. A Emater-MG auxilia no acesso ao crédito


