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Limpeza é realizada durante o 
carnaval do Prata visando maior 

qualidade para os foliões

CarnaPrata Fitness 2016
 A Prefeitura Municipal 
do Prata e Povo fizeram a dife-
rença no Carnaprata 2016. No 
evento, milhares de pessoas 
foram prestigiar a animação das 
Bandas Samba D’elas, Cultura 
Negra, Dada Fonseca, Oba Oba 

Samba House, Kleo Dibah & Ra-
fael, DJs e Som Automotivo que 
agitaram os foliões. Também 
destacamos a quantidade de fo-
liões que vieram de outras cida-
des e movimentaram o carnaval 
e o comércio pratense. 

Carnaval e Saúde
 A Secretaria de Saú-
de juntamente com a Equipe 
de Atenção Primária do Prata 
disponibilizaram uma equipe 
durante todo o carnaval para 
darem informações de como 
se prevenir de infecções sexu-
almente transmissíveis, distri-

buíram preservativos e deram 
total suporte aos primeiros so-
corros. A recepção excelente, 
foi orientado sobre a importân-
cia da prevenção, diagnóstico e 
tratamento precoce, tudo isso é 
essencial para termos êxito na 
nossa luta. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
SIGILOSO POR QUÊ? - O juiz Sérgio 
Moro autorizou a Força Tarefa da Lava 
Jato e a Polícia Federal a abrirem in-
quérito sigiloso para apurar a relação 
entre o famoso sítio Santa Bárbara, 
em Atibaia (SP) - usado 11 vezes por 
Lula - e as empreiteiras já investiga-
das: “Além da extensão da investiga-
ção para além do âmbito da empresa 
OAS, entendemos que as diligências 
em curso demandam necessário sigi-
lo, já que o fato ainda está em inves-
tigação”. O perigo é que, se as inves-
tigações sigilosas derem em nada ou 
pouca coisa, Lula ainda são de bonzi-
nho e perseguido no final da História...
OI, LULA! - O Antagonista, do Diogo 
Mainardi, comprovou que é mesmo 
um site muito antenado... A instalação 
de uma antena da operadora de telefo-
nia Oi a poucos metros do sítio de Lula 
em Atibaia pode se transformar em 
mais um indício ligando o imóvel ao 
ex-presidente. Quem visita o local per-
cebe que o sinal de celular é precário 
na região e melhora quanto mais perto 
se chega do sítio Santa Bárbara. Uma 
pesquisa no cadastro das ERBs (Esta-
ções Rádio Base) revela que a Oi Mó-
vel instalou uma antena no local em 13 
de setembro de 2011, meses após a 
reforma do sítio. A licença de operação 
só saiu em 3 de setembro de 2013. A 
torre (última da relação abaixo) está 
instalada no final de uma travessa da 
Estrada Parque das Cascatas, ao lado 
de uma casinha simples, nos limites 
da propriedade frequentada por Lula. 
O local faz divisa com o sítio "La Cha-
made" e outro imóvel sem identifica-
ção. O Antagonista sugere que a Lava 
Jato solicite informações à Anatel e ao 
cartório da região.
COREIA DO NORTE EXECUTA CHE-
FE DO EXÉRCITO - A execução do 
chefe de exército da Coreia do Norte 
foi confirmada nesta quarta-feira (10) 
por uma agência de notícias sul-co-
reana. De acordo com a Reuters, Ri 
Yong Gil foi acusado de corrupção e 
conspiração com facções. A notícia 
vem um mês após a Coreia do Norte 
fazer testes nucleares e três dias após 
o país lançar um foguete. A execução 
é apenas mais uma entre desapareci-
mentos consentidos pelo ditador Kim 
Jong-un. A fonte ouvida pela Reuters 
não quis se identificar, e a agência de 
notícias sul-coreana decidiu não divul-
gar o nome da pessoa que vazou a 
informação. O serviço de inteligência 
do governo da Coreia do Sul não quis 
se pronunciar. A última execução, que 
se tem notícia, foi em maio de 2015, 
quando o ditador executou o chefe 
de defesa a tiros. (Fonte: Site Revista 
Época)
CHEFE DE COMITÊ QUENIANO 
DIZ QUE ZIKA PODE LEVAR PAÍS 
A DESISTIR DE OLIMPÍADAS - Nes-
ta terça-feira (9), o chefe do Comitê 
Olímpico Nacional do Quênia, Kipcho-
ge Keino, afirmou, à agência Reuters, 
que o país "não se arriscaria levando 
quenianos ao Rio se o zika vírus atin-
gisse níveis epidêmicos". A possibili-
dade de a delegação queniana, que 
conta com os maiores corredores de 
meias e longas distâncias do mundo, 
desistir repercutiu na imprensa inter-
nacional. O chefe da delegação que-
niana para as Olimpíadas do Rio, Ste-
phen Soi, apressou-se em esclarecer 
que ainda é muito cedo para qualquer 
decisão e que a fala de Keino foi retira-
da do contexto. Comitês olímpicos de 
todo o mundo têm acompanhado com 
apreensão as notícias sobre o zika ví-
rus e sua relação com os crescentes 
casos de microcefalia no Brasil. As 
organizações esportivas têm afirmado 
que a decisão de vir ao Rio é individu-

al, de cada atleta. Muitas elaboraram 
cartilhas informando sobre as formas 
de transmissão do vírus e medidas 
preventivas. Até o momento, não hou-
ve casos de desistência por conta do 
zika vírus. As autoridades brasileiras e 
o Comitê Organizador dos Jogos Rio 
2016 informam que, em agosto, o risco 
de contaminação por doenças trans-
mitidas por Aedes aegypti é menor, 
uma vez que o clima mais frio e seco 
é desfavorável à proliferação do mos-
quito. Na segunda-feira (8), a agência 
Reuters divulgou que, em uma con-
ferência com autoridades do Comitê 
Olímpico dos Estados Unidos e fede-
rações esportivas, em janeiro, foi dito 
que aqueles que não se sentissem à 
vontade deveriam considerar não ir ao 
Brasil para as Olimpíadas. A goleira 
Hope Solo, uma das estrelas da se-
leção feminina americana de futebol, 
afirmou, segundo o site da Sports Ilus-
trated que, se os Jogos fossem hoje, 
ela não participaria. "Eu nunca assu-
miria o risco de ter um bebê não sau-
dável", disse Hope Solo, de 34 anos. 
Ela é casada com Jerramy Stevens, 
ex-jogador de futebol americano, e 
não tem filhos. "Eu não sei quando 
Jerramy e eu teremos filho, mas eu 
me reservo o direito de ter um bebê 
saudável. Nenhum atleta competindo 
no Rio deveria enfrentar esse dilema. 
Mulheres atletas profissionais já en-
caram diferentes desafios e precisam 
fazer escolhas que os atletas homens 
não precisam." Os jogos de futebol 
acontecerão não somente no Rio de 
Janeiro. Haverá partidas em Manaus, 
Salvador, Brasília, Belo Horizonte e 
São Paulo. A seleção feminina dos Es-
tados Unidos é a maior vencedora do 
futebol nas Olimpíadas. O país levou 
quatro das cinco medalhas de ouro já 
disputadas pelas mulheres no futebol. 
(Fonte: Site Revista Época).
TEMER DEIXA DE INSISTIR EM SE-
PARAÇÃO DA CHAPA EM JULGA-
MENTO DO TSE - O vice-presidente 
da Republica, Michel Temer, desistiu 
por ora de defender a tese de que 
deveria separar a sua defesa da pre-
sidente Dilma Rousseff no processo 
de cassação da chapa que tramita 
no Tribunal Superior Eleitoral. Tanto 
que seu advogado tem trabalhado 
em parceria com a equipe jurídica da 
presidente. Ele avaliou que insistir na 
discussão enfraqueceria a defesa e 
aumentaria as chances de o peeme-
debista ser cassado. (Fonte: Site Re-
vista Época).

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, 
sala, copa e cozinha conjugada, área de serviço com varanda, garagem coberta, 
cerca elétrica: Tratar (34) 99999-8767 ou 99136-0096
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.

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

54° BPM atesta redução do crime 
de roubo na zona rural

 O ano de 2015 foi um pe-
ríodo de muito trabalho, o que se 
conclui que, cada resultado apre-
sentado, é reação de uma ação dire-
cionada aos clientes da PMMG. Na 
zona rural, por exemplo, a Unidade 
alavancou o feito importante de fa-
vorecimento à população do campo, 
uma significativa redução criminal 
dos roubos consumados. Roubo é a 
modalidade criminosa de maior im-
pacto emocional à vítima, uma vez 
que, para que ele ocorra, necessa-
riamente há de existir a violência do 
autor. Por essa razão, a redução de 

-16,66% nesta vertente criminosa 
durante todo o ano de 2015 reafirma 
o zelo para com toda a população de 
uma maneira geral. Neste carnaval, 
por exemplo, as ações na zona ru-
ral não sofrerão nenhuma alteração 
que fuja do planejamento. É dessa 
maneira que o 54° BPM atua, donde 
se conclui que o trabalho que aduz 
benefícios ao interesse público, de 
maneira efetiva e com responsabili-
dade, é gestão que vai ao encontro 
dos anseios do povo dessa terra. 
(Assessoria de Comunicação Orga-
nizacional/54° BPM)

Vendedor Interno - Florestal Madeiras Nobres
Atuar na cidade do Prata / MG

PRINCIPAIS FUNÇÕES
Responsável pelas vendas, pela negociação do preço do produto 
Negociação do prazo, das condições de pagamento e dos descontos da venda
Demonstrar os produtos, avaliar o perfil dos clientes e fechar contratos de vendas
Orientar, informar, entender sobre o produto, analisar os dados do público-alvo, para elaborar assim 
uma estratégia de venda
Seguindo tabelas e direcionamentos pré-estabelecidos dentro da política comercial existente 

PRÉ-REQUISITOS
Desejável Ensino médio completoExperiência com vendas de madeiraDisponibilidade para viagens
Possui CNH preferencialmente BResidir em Uberlândia e Prata

PERFIL PROFISSIONAL: 
É essencial que tenha capacidade de se comunicar com as pessoas, ter paciência, responsabilidade, 
honestidade, simpatia, flexibilidade, agilidade, raciocínio rápido, capacidade de comunicação e visão 
de projeto.

EMPRESA OFERECE
Salário base de R$ 880,00 
Comissão de 1%Cesta básicaVale transporte 

HORÁRIO DE TRABALHO: Comercial

Tipo de vaga: Tempo Integral

OBS.: Candidatos interessados, por gentileza, 
encaminhar e-mail para rh@gruposerenda.net 
informando o título da vaga e currículo anexo.

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

ANUNCIE NO
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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.

 A Prefeitura Municipal do Prata agradece a Equipe do 
Corpo de Bombeiros, aos seguranças e a Policia Militar, por 
fazerem parte deste grande evento.    

Agradecimento

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

ANUNCIE NO
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 
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 

 
 

 Campanha da Fraternidade
 A partir de 1964, com 
abrangência nacional, vem sendo 
realizado no Brasil a Campanha 
da Fraternidade, completando 
52 edições neste ano de 2016. 
Para cada campanha é escolhido 
um tema e um lema, segundo as 
exigências relacionadas com as 
necessidades mais urgentes da 
população. É espaço de diálogo, 
reflexão e conscientização sobre 
a temática apresentada. A que 
foi preparada para este ano tem 
como tema, “Casa Comum, nos-
sa responsabilidade”. O lema vem 
do profeta Amós 5,24: “Quero ver 
o direito brotar como fonte e cor-
rer a justiça qual riacho que não 
seca”. É um alerta para nos fazer 
sair da acomodação e assumir os 
desafios da vida moderna como 
sujeitos. Criar consciência de que 
a terra, a casa comum de todos 
nós, pode ser diferente. A Cam-
panha tem por finalidade primeira 
criar esperança de que a vida das 
pessoas pode ser muito melhor. 
As práticas brutais e de ofensa 
à natureza também podem ser 
mudadas. Mesmo numa nação 
de tanta migração, a qualidade 
de vida pode ser diferente sem 
transferência de lugar. O mais 
importante é a mudança nas ati-
tudes pessoais referentes ao tra-
tamento das coisas públicas e da 
natureza. Reclamamos de muita 
coisa. Mas o que é dito deve coin-
cidir com nossa prática, fazendo, 
de nossa parte, o que é possível 

realizar. É feio jogar a culpa das 
coisas não assumidas nos outros. 
Aliás, isto é muito fácil, mas não 
ajuda na preservação da casa 
comum. É como ter fé em Deus, 
mas não colocar em prática as 
exigências da vida cristã, princi-
palmente a realização da carida-
de com o próximo. A duplicidade 
de comportamento desabona a 
autenticidade da vida humana. 
De um lado, ficar cobrando tare-
fas e, de outro, não cumprir os 
próprios deveres. São situações 
que não conferem com a dignida-
de cidadã e, muito menos, cristã. 
Na responsabilidade ecológica da 
casa comum, na visão do papa 
Francisco, ninguém fica de fora e 
todos participam dos sofrimentos 
e alegrias advindos daí. A refe-
rência principal da Campanha da 
Fraternidade deste ano é o “sane-
amento básico”, fazendo parte de 
seu objetivo geral. Para isso ser 
realidade, dependemos de políti-
cas públicas para garantir a inte-
gridade da casa comum hodierna 
e para o futuro. Ainda é tempo de 
reagir e agir, não deixando para 
depois o que deve ser feito hoje. 
O mundo está ameaçado pela 
prática predatória. (Dom Paulo 
Mendes Peixoto - Arcebispo de 
Uberaba).

Vacinação: estamos 
fazendo direito?

 A sanidade é um dos 
pilares mais importantes na ro-
tina de uma propriedade. Afinal, 
animais debilitados geram preju-
ízo. Neste contexto, a vacinação 
exerce um papel estratégico para 
os negócios, cujos processos 
devem ser sempre planejados 
e aperfeiçoados. O objetivo de 
vacinar o rebanho é prevenir a 
ocorrência e a disseminação de 
doenças, mantendo-o saudável 
e minimizando perdas econômi-
cas. O grande desafio de qual-
quer fazenda, no entanto, é não 

fazer da própria vacinação uma 
fonte de prejuízos. Um processo 
inadequado, além de manter os 
animais expostos a sérias doen-
ças, também impacta a receita 
do produtor no instante do aba-
te. Atualmente, o que se vê nos 
frigoríficos são grandes quanti-
dades de carne descartadas por 
causa de falhas no procedimento. 
É na hora da toalete da carcaça 
que fica claro o tamanho da per-
da. Saiba tudo sobre no "Especial 
Vacinação" da Revista AG de fe-
vereiro. (Fonte: Revista AG)

Produtor de leite 
desembolsa mais com 

reforma de pastos e silagem
 Os produtores de leite 
precisaram gastar mais recur-
sos, em 2015, para a reforma de 
áreas de pastagem e silagem, in-
sumos utilizados na alimentação 
das vacas. O primeiro item teve 
custo acrescido em 10% na com-
paração com o ano anterior, en-
quanto os gastos com o segundo 
insumo subiram, em média, 11% 
nas principais bacias leiteiras no 
país, em relação a 2014. As infor-
mações estão no Boletim Ativos 
do Leite, elaborado pela Confe-
deração da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA) e Centro de 

Estudos Avançados em Econo-
mia Aplicada (Cepea), a partir 
de levantamentos de custos de 
produção realizados nas princi-
pais regiões produtoras de leite 
do Brasil: MG, GO, RS, PR, SC, 
BA, SP. Segundo o estudo, as 
maiores elevações no custo da 
reforma das forrageiras perenes 
nas pastagens e a manutenção 
foram observadas no Rio Gran-
de do Sul (17,8%), Minas Gerais 
(12,9%). Já o custo da produção 
de silagem, subiu principalmente 
no Paraná (19,1%) e Minas Ge-
rais (12%). (Fonte: CNA).
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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, churras-

queira, piscina e cozinha 
com fogão a lenha com 

dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

Lula e a lanterna de Diógenes
 A lista dos que chegaram 
a Brasília de ônibus e passaram 
aos jatinhos tem o tamanho do 
cordão dos puxa-sacos. Quem 
ainda é pobre nesse governo? O 
PT seguiu, mais no instinto do que 
no texto, o script dos países comu-
nistas, cujos dirigentes ocupavam 
os pavimentos privilegiados de um 
curioso edifício social em que os 
indigentes subsolos eram para o 
povão e as coberturas para a elite. 
Postão para a turba, Sírio Libanês 
para a nomenklatura. É isso que 
torna as revoluções sociais e o 
comunismo tão atraentes a certos 
indivíduos. Ninguém - ninguém 
mesmo! - milita em revolução para 
continuar trabalhando no chão da 
fábrica, se me faço entender. No 
mínimo, o sujeito mira a cadeira 
do diretor. Nesse esquema, não 
é o proletariado que sobe. O pro-
letariado serve apenas para ca-
tapultar os revolucionários e sua 
visão generosa de mundo às co-
biçadas coberturas, não é assim 
Lula? Aliás, quando nosso ex-pre-

sidente diz que não tem pecado e 
risca o chão ao lado dos homens 
mais virtuosos do Brasil, está ex-
pressando o que, de fato, pensa 
de si mesmo. Os critérios morais 
segundo os quais nós o julgamos 
nada significam para quem se 
olha no espelho com incompará-
vel orgulho do que conseguiu ser. 
Daí a angustiante inconformidade 
ante as nuvens carregadas que 
descem sobre seu destino. Lula 
sempre se sentiu credor do direi-
to de ser patrocinado. Desde que 
engavetou sua Carteira do Traba-
lho, sempre houve alguém que lhe 
pagasse as contas, fosse como 
líder sindical, dirigente político, 
congressista, presidente do par-
tido, presidente ou ex-presidente 
da República. Hoje, enquanto um 
frio lhe corre pela espinha a cada 
imagem do japonês da Federal, 
ele deve estar lembrando de ou-
tro japonês do PT, amigo das ho-
ras certas e incertas, o compadre 
Okamoto, que passou parte da 
vida cuidando de suas despesas. 

Esse hábito de não responder 
pelos próprios gastos deforma o 
caráter. Dispensa um treinamento 
pelo qual quase todos passamos, 
a partir da primeira mesada que 
nos toca administrar. Lula, se um 
dia aprendeu, a marcha para o 
poder o levou a desaprender. Há 
muitos anos instalou-se, para ficar, 
na rubrica dos custos de manu-
tenção do PT. Diante desse perfil 
psicológico, se entende o esforço 
do Instituto Lula, seus advogados 
e porta-vozes do petismo em afir-
mar que o triplex de Guarujá e o 
sítio de Atibaia não estão registra-
dos em nome de Lula. E daí? Sob 
o ponto de vista moral, sob uma 
lanterna como a de Diógenes, 
pouca diferença há entre ser dono 
dos frutos ou dos usufrutos. Ser 

proprietário dos bens ou deles se 
servir como se fossem seus. Prin-
cipalmente quando favores de tais 
proporções provêm de empresas 
que mantêm negócios vultosos e 
criminosos com o governo de seu 
partido. Recusar insolentemente a 
gravidade disso dá causa a mui-
tos dos escândalos que chegam 
ao conhecimento público. (Perci-
val Puggina (71), membro da Aca-
demia Rio-Grandense de Letras, 
é arquiteto, empresário e escritor 
e titular do site www.puggina.org, 
colunista de Zero Hora e de de-
zenas de jornais e sites no país, 
autor de Crônicas contra o totalita-
rismo; Cuba, a tragédia da utopia; 
Pombas e Gaviões; A Tomada do 
Brasil, integrante do grupo Pen-
sar+).

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

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: - LUCAS WESLEY SANTOS DA SILVA, solteiro, autônomo, filho de EZEQUIEL 
ALVES DA SILVA e de ELENICE SANTOS DA SILVA, residente no(a) Rua Tiradentes, 440, 
Prata-MG, e JULIANA SALES RAMOS, solteira, estudante, filha de MARCIO DE SOUZA 
RAMOS e de ELISABETE FERREIRA SALES RAMOS, residente no(a) Rua Tiradentes, 
440, Prata-MG. - ANTONIO MATEUS DOS SANTOS FILHO, solteiro, mecânico, filho de 
ANTONIO MATEUS DOS SANTOS e de NALZI DE JESUS ANDRADE SANTOS, residen-
te no(a) Rua João Elias dos Santos, 382, Prata-MG, e SUMAIA DOS SANTOS RODRI-
GUES, solteira, auxiliar financeiro, filha de DIVINO OSVALDO RODRIGUES e de ELEIDA 
DOS SANTOS RODRIGUES, residente no(a) Rua João Elias dos Santos, 382, Prata-MG. 
- DEULIRRANDER GONÇALVES FERREIRA, divorciado, autônomo, filho de SILENIO NU-
NES FERREIRA e de IRENE GONÇALVES FERREIRA, residente no(a) Rua São João 
Escocia, 14, Cruzeiro do Sul, Prata-MG, e GIRLAINE FERNANDES GONÇALVES, divor-
ciada, auxiliar de escritório, filha de JOSE SILVA GONÇALVES e de NILZA APARECIDA 
FERNANDES GONÇALVCES, residente no(a) Rua São João Escocia, 14, Cruzeiro do Sul, 
Prata-MG. - JHON LENON SOUZA ARANTES, solteiro, comerciante, filho de ARLINDO 
DE SOUZA ARANTES e de VALGNEIDA APARECIDA DE SOUZA, residente no(a) Rua 
Rio Grande do Norte, 80, Prata-MG, e NAYANE VIEIRA DE FREITAS, solteira, estudante, 
filha de JOSÉ GUIDO DE FREITAS e de LEILA APARECIDA VIEIRA DE FREITAS, resi-
dente no(a) Rua José Benjamim Guimarães, 257, Prata-MG. - ALEX ESTEVÃO DA SILVA, 
solteiro, mecânico, filho de NEUZA DA SILVA, residente no(a) Rua Robson Souza Olivei-
ra, 340, Prata-MG, e TAÍSE FRANCISCA DOS ANJOS, solteira, trabalhadora rural, filha 
de VALDENI GABRIEL DOS ANJOS e de LEONICE FRANCISCA DOS ANJOS, residente 
no(a) Rua Robson Souza Oliveira, 340, Prata-MG. - WESLEY ALEXANDRE DA SILVA, 
divorciado, encarregado de laboratório, filho de EDENILSON ALEXANDRE DA SILVA e de 
LINDALVA APARECIDA DA SILVA, residente no(a) Rua Fernando de Noronha, 475, Prata-
-MG, e GLEICIANE FERREIRA SANTOS, divorciada, do lar, filha de ERIBERTO MOREIRA 
DOS SANTOS e de SOLANGE APARECIDA FERREIRA SANTOS, residente no(a) Rua 
Fernando de Noronha, 475, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência algum 
impedimento legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimen-
to de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa.

Prata-MG, 05 de fevereiro 2016.
Ricardo Amaral França/Escrivão

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

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net - Por Percival Puggina
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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, 12 de fevereiro de 2016. 
João Martins da Silva Júnior 
Presidente da Confederação 

Depois do Carnaval, vem o 
"carnaval" de mudanças

 O que fizemos com aquele 
Brasil próspero e divino, a caminho 
do desenvolvimento, do progresso, da 
ordem e da paz social, que estava se 
desenhando uns 50 anos atrás? Quem 
não se lembra da primeira ou das pri-
meiras professoras? Elas marcaram 
a vida de todos aqueles com mais de 
40 anos. Eram nossas mães fora de 
casa. Nos ensinavam valores; o que 
era certo e o que era o errado; eram 
o nosso porto seguro. Mais que isso: 
eram referências, líderes e amigas de 
verdade. Acompanhavam nossos pri-
meiros passos na alfabetização, na so-
cialização e nos apresentavam várias 
formas para enfrentar o novo mundo 
que iríamos descobrir. Em Niterói, fui 
aluno de um mito da educação chama-
da Marília Mattoso. A regra valia para 
o ensino privado e o público. Em 99% 
dos casos, eram escolas públicas que 
tinham excelência. Professoras fun-
cionárias do Estado brasileiro. Eram 
especiais, eram mães dedicadas de 
dezenas ou centenas de crianças. E 
pasmem: eram servidoras públicas. 
Tratadas com respeito pelas famílias 
que a elas entregavam suas crianças, 
seus preciosos filhos. Todos tinham 
clareza de sua missão. Acreditem: 
esse Brasil já existiu um dia. Quando 
nossos pais tinham algum problema 
sério, conversavam com a polícia. 
Procurar um Delegado de Polícia era 
procurar auxílio, ajuda, apoio, amparo 
de alguém de índole inquestionável, de 
um pai de família exemplar, de um ami-
go que faria todo o possível para aju-
dar um cidadão, um contribuinte, um 
eleitor. A chegada de um novo policial 
a um distrito era um evento importante; 
era algo equiparável à chegada de um 
novo padre na paróquia. A polícia era a 
referência de apoio para todos da co-
munidade. Quantas crianças e jovens 
sonhavam em crescer e se tornar um 
policial. Um defensor dos fracos e opri-
midos: um herói. Quem nunca brincou 
de SWAT ou, até uns mais velhos, de 
Vigilante Rodoviário? Acreditem: esse 
Brasil já existiu um dia. Quantas vezes 
ouvíamos nossos pais conversarem 
com as nossas mães sobre os nomes 
dos candidatos a Prefeito, Vereador 
ou Deputado?  Os candidatos muitas 
vezes eram pessoas conhecidas das 
nossas famílias. Eram nomes referen-
dados pela comunidade antes mes-
mo de submetidos ao escrutínio das 
urnas. Já entravam na disputa com a 
vitória da legitimidade e da represen-
tatividade. Candidatavam-se dentistas, 
médicos, comerciantes, mecânicos, 
feirantes, confeiteiros e outros mem-
bros da comunidade reconhecidamen-
te representativos deles. Perguntem a 
seus pais e poderão confirmar como 
era difícil convencer o médico, o far-
macêutico, o dentista e até mesmo o 
mecânico a se candidatarem. Os ar-
gumentos utilizados eram o bem-estar 
da comunidade. Era por patriotismo 
que eles se candidatavam. Por dever 
cívico. Acreditem: esse Brasil já existiu 
um dia. Quando uma família perdia o 
seu patriarca ou o seu mantenedor, os 
vizinhos, os amigos e os membros da 
comunidade se mobilizavam para am-
parar aos que precisavam. Quantos de 
nós chamamos de "avô", “tio”, “padri-
nho” ou “compadre” pessoas que não 
têm nenhum parentesco consanguíneo 
conosco? Eram membros da comuni-
dade que assumiam responsabilidades 

sociais, familiares, afetivas e financei-
ras em nome de uma estrutura social 
em que buscavam promover a justiça 
e o bem-estar da comunidade e de 
seus membros. Acreditem: esse Brasil 
já existiu um dia. A base de uma comu-
nidade, a base de uma sociedade é o 
que a define. Enquanto não resgatar-
mos nossos valores morais, sociais e 
coletivos não encontraremos nenhuma 
saída real para os males que afligem 
este País maravilhoso chamado Brasil. 
Não podemos mais nos envergonhar 
de sentirmos saudades daquele Brasil 
dos nossos pais. Aquele Brasil que tí-
nhamos em nossa infância e na nossa 
juventude precisa voltar a existir. Não é 
saudosismo, nem messianismo, muito 
menos iluminismo de classe média. É 
uma necessidade urgente. Que Bra-
sil nós queremos? Aquele Brasil dos 
agiotas, dos rentistas perdulários, dos 
marajás inescrupulosos, dos políticos 
mentirosos e ladrões? Um Brasil onde 
os impostos e multas massacram in-
discriminadamente todos aqueles que 
trabalham duramente para oferecer 
um futuro melhor para seus familiares? 
Um país onde um cidadão honesto 
teme tanto a polícia quanto teme o 
crime organizado? Um país onde os 
políticos são sinônimo de desonesti-
dade? Um país onde a população diz 
abertamente que a lei só é aplicada 
para punir os pobres e indefesos as-
salariados? Um País com rigor seletivo 
contra os inimigos estatais de ocasião, 
escolhidos pela "gestapos" que infes-
tam a máquina pública? Não. Absolu-
tamente, o Brasil das indagações ante-
riores não interessa a nós, brasileiros. 
E também não interessa ao mundo. O 
planeta Terra depende de um Brasil 
próspero, produtivo e desenvolvido. 
Como mera colônia de exploração, por 
seu tamanho e potencial, o Brasil de-
sequilibra o sistema de poder e a eco-
nomia do mundo. O Brasil e os brasi-
leiros são mais fortes do que pensam 
esses inescrupulosos corruptos que 
se encastelaram na máquina pública. 
O brasileiro não é corrupto. O brasi-
leiro não é preguiçoso e nem um de-
sonesto oportunista. Somos centenas 
de milhões de trabalhadores, pais de 
família, irmãos e filhos dedicados. So-
mos milhões de estudantes buscando 
um lugar ao sol. Somos milhões de 
batalhadores incansáveis e esperan-
çosos de um futuro próspero. Futuro 
este que virá quando expurgarmos da 
máquina pública todos aqueles que 
não trabalharem pelo bem da comuni-
dade, pelo bem do povo e pelo bem 
da Pátria. Quem duvidar deste destino 
irá se surpreender, muito em breve. 
Não dá mais para segurar. A transfor-
mação é irreversível. Mudar é preciso! 
A Revolução Brasileira está em anda-
mento, rumo a um inédito processo de 
Intervenção Cívica Constitucional. Os 
mesmos brasileiros que promovem a 
alegoria organizada na alegria do car-
naval são os protagonistas de profun-
das mudanças em curso. Acreditem e 
tenham fé, amor e esperança: o Brasil 
dos valores bons e corretos ainda vol-
tará a existir um dia. O ano chinês, do 
Macaco, começou anteontem. O nos-
so, diz a lenda, começa, de fato, nesta 
quarta-feira de cinzas. Depois do car-
naval oficial, vem o "carnaval" de mu-
danças... (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 10 de Fevereiro de 
2016).
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 “Volta do funcionamen-
to das usinas sucroalcooleiras 
Vale do Paranaíba e Triálcool”. 
Esta foi a reivindicação levada ao 
Governo do Estado pela comiti-
va formada por representantes 
das usinas e dos municípios da 
região, lideranças políticas e sin-
dicatos por meio de uma reunião 
realizada com o diretor Instituto 
de Desenvolvimento Integrado de 
Minas Gerais (INDI) na sexta-feira 
(29/01). A reativação das usinas 
é fundamental para a retomada 
do potencial econômico e social 
de municípios como Canápolis, 
Capinópolis, Ipiaçu, Ituiutaba e 
Cachoeira Dourada. Desde que 
as usinas encerraram as ativida-
des, essas cidades sofrem com 
a falta de emprego e a conse-
quente recessão econômica que 
se instalou. O deputado estadual 
Luiz Humberto Carneiro (PSDB), 
que acompanha a situação dos 
municípios atingidos pelo fecha-
mento dessas usinas, ressaltou 
que todos estão unidos na bus-
ca por uma solução. O assessor 
do parlamentar, Glênio Marquez, 
esteve com o prefeito de Caná-
polis, Diógenes Borges, com o 
vereador de Canápolis, Márcio 
de Souza (Cuti), e com o secre-
tário de Governo de Ituiutaba, 
Leonardo Altef, na reunião com 
o diretor do INDI, Luiz Custódio 
Martins. Na ocasião, foram discu-
tidas alternativas para viabilizar o 

funcionamento das usinas, como 
a possibilidade de venda das su-
croalcooleiras da massa falida do 
Grupo JL, instaladas no Pontal do 
Triângulo Mineiro. O prefeito Dió-
genes ainda propôs a concessão 
de incentivos fiscais no município 
para facilitar a retomada do fun-
cionamento das usinas em Ca-
nápolis.Também participaram da 
reunião o ex-prefeito de Uberaba 
Anderson Adauto, o presidente 
do Sindicato do Açúcar no Esta-
do, Mário Campos; o presidente 
do Sindicato Rural de Canápolis, 
Roberto Martins; o presidente do 
Comitê dos Credores, Henrique 
Cunha; o administrador-judicial 
da massa falida, João Daniel; e 
ainda um representante das usi-
nas Vale do Tijuco, que demons-
traram interesse em adquirir as 
unidades paralisadas. - O fecha-
mento das usinas sucroalcoolei-
ras Vale do Paranaíba e Triálcool 
acarretou na perda de cerca de 4 
mil empregos diretos e indiretos 
e desestabilizou a economia dos 
municípios da região, além dos 
prejuízos sociais e ambientais. 
Em Canápolis, por exemplo, a 
usina Triálcool funcionava há 30 
anos e, segundo o prefeito Dióge-
nes Borges, a perda de milhares 
de empregos acarretou também 
em uma queda de 60% na arre-
cadação municipal, já que a usina 
movimentava o setor comercial e 
de serviços na cidade.

Comitiva busca reativação das usinas 
Vale do Paranaíba e Triálcool


