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Jogos Escolares do Prata

 Aconteceu nos dias 
21,22 e 23 de Março de 2016 
no CEL (Centro de Esporte e 
Lazer), com o apoio da Prefeitu-
ra Municipal do Prata o 2º JEP 
(Jogos Escolares do Prata MG). 
Foram realizadas as classifica-
ções de times de Futsal mascu-

lino e feminino, Handebol, Vo-
leibol, basquete e xadrez, onde 
o nosso município sediará os 
jogos escolares de Minas Ge-
rais (JEMG). Supervisor da divi-
são de Esporte e Lazer Amauri 
Macedo - Coordenador de Es-
porte e Lazer Alan Fernando

Pavimentação Bairro Dona Regina
 A Prefeitura Municipal do 
Prata iniciou esta semana o traba-
lho de pavimentação com meio fio 
e sarjeta na Rua A, Bairro Dona 

Regina. Com foco na mobilidade 
urbana, a Prefeitura do Prata tem 
investido na melhoria de diversas 
ruas e avenidas da cidade.

Lançamento da EXPOPRATA/2016

 Sucesso total o lançamento da Expoprata/2016! Com 
a apresentação do show de Israel & Rodolfo, onde os artistas 
interagiram com o público bastante animado. 

 Dando con-
tinuidade ao evento 
Mauricio & Cristiano 
se apresentou em 
grande estilo. 
 A Diretoria 
na pessoa do Presi-
dente Fabrício, agra-
dece o publico que 
mais uma vez pres-
tigiarão o evento e 
convida todos para 
EXPOPRATA/2016, 
que será realizada no 
período de 03/08 a 
07/08/2016. Quando 
estaremos mostran-
do o melhor do agro-
negócio pratense, 
com varias atrações 
e shows. 

Múltiplo Uso - Clóvis Teodoro
 A Prefeitura Municipal do 
Prata  realiza através do Múltiplo 
Uso - Clóvis Teodoro, juntamente 
com a Coordenadora Célia Pires 

Chimello, as atividades como: 
Artesanato (Crochê e Bordado), 
Informática, Pintura, Capoeira , 
Violão, Dança (jazz) e Futebol.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
TORO PASSA S10 E É A SEGUN-
DA PICAPE MAIS VENDIDA – Com 
pouco mais de um mês de vendas, 
a picape Toro, da Fiat, já mostra que 
chegou para conquistar esse seg-
mento do mercado. Situada entre 
as picapes pequenas e as médias, a 
Toro ocupa uma posição intermediá-
ria, assim como a sua concorrente di-
reta, a Oroch, da Renault. Ambas são 
construídas com base em utilitários 
esportivos: a Oroch é derivada do 
Duster e a Toro do Jeep Renegade. 
Mas bastou uma semana de vendas, 
em fevereiro, para a Toro superar a 
Oroch em vendas no varejo e agora, 
nos nove primeiros dias de março, a 
picape da Fiat já se posiciona em se-
gundo lugar no ranking das picapes 
intermediárias e médias, quer dizer: 
mesmo concorrendo com veículos 
de categoria superior, a Toro é a se-
gunda mais vendida, atrás apenas da 
Hilux. A Toro vendeu nos nove primei-
ros dias do mês 773 unidades, contra 
1.030 da picape da Toyota e ficou na 
frente da Chevrolet S10 (604 unida-
des), da Amarok (410) e da Ranger, 
que vendeu 317 unidades no perío-
do. (Fonte: Site UOL Carros)
COBERTURA PAGA - Prefeitos 
que participaram de uma reunião na 
Associação Mineira de Municípios 
(AMM) aproveitaram o encontro para 
discutir formas de dar maior visibili-
dade a suas reivindicações. A falta 
de cobertura da mídia sobre a anu-
al Marcha dos Prefeitos a Brasília 
tem incomodado os chefes de Exe-
cutivos,. principalmente, segundo 
alguns, pelo fato de a Rede Globo 
não ter se interessado pelo assunto. 
Mostrando falta de conhecimento so-
bre a diferença entre jornalismo e pu-
blicidade, Itamar Ribeiro (DEM), que 
comanda a cidade de Dona Euzébia, 
na Zona da Mata, sugeriu "pagar pela 
cobertura". "Se pagar, aposto que a 
Globo vai", argumentou ele, que 
ainda sugeriu usar dinheiro da Con-
federação Nacional dos Municípios 
(CNM) para ter espaço na mídia. A 
data da próxima marcha ainda não 
está definida.
SERASA - De acordo com dados 
da Serasa, as dívidas da população 
beiram o montante de R$ 255 mi-
lhões neste início de ano. Isso revela 
uma espécie de descontrole ou fal-
ta de gerenciamento do dinheiro de 
muitos cidadãos, que podem ficar 
inadimplentes pelo fato de comprar 
mais do que conseguem pagar. Essa 
realidade talvez explique o porquê 
de algumas pessoas encontrarem 
alívio quando vão as compras. Uma 
pesquisa do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e da Confede-
ração Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) mostra que 36,3% dos 
entrevistados admitem fazer compra 
para suavizar o estresse cotidiano. 
A economista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, comenta os núme-
ros da pesquisa e ainda dá dicas de 
como minimizar a inadimplência (Jor-
nal Edição do Brasil - Belo Horizonte/
MG)
UNILEVER É A MAIS PUNIDA NO 
CONAR EM 2015 - A Unilever liderou 
o ranking de anunciantes mais puni-
dos pelo Conselho Nacional de Au-
torregulamentação Publicitária, após 
denúncias apresentadas pelas em-
presas Johnson & Johnson, L'Oréal e 
Reckitt Benckiser, que geraram cinco 
condenações contra a companhia. A 
Unilever, que ocupou a segunda po-
sição no levantamento em 2014, apa-
receu pela primeira vez como líder 
do ranking elaborado pelo 5o. ano 
consecutivo por Meio & Mensagem. 

Nos anos anteriores, as mais punidas 
foram Claro (2014), p & g (2013) E 
tim (2012 E 2011). Em 2015, o Conar 
realizou 296 julgamentos de repre-
sentações e recursos. A maior parte 
terminou em arquivamentos. Denún-
cias: No ano passado, a Johnson & 
Johnson conseguiu duas vitórias so-
bre a Unilever. A primeira terminou 
em pedido de alteração em embala-
gens e material de divulgação do sa-
bonete em barra da linha Baby Dove 
Hidratação Enriquecida. A segunda 
atingiu comercial do Baby Dove. 
Ainda a marca Dove foi motivo de 
reclamação da concorrente L'Oréal, 
que terminou em uma alteração do 
filme que prometia "tratamento insu-
perável na reparação do dano", para 
deixar claro que os efeitos do creme 
de tratamento de cabelo não são 
extensivos aos demais produtos da 
linha que apareciam no anúncio. Já 
a Reckitt Benckiser conseguiu que o 
Conar recomendasse alteração em 
comercial da marca de produtos de 
limpeza Cif, por suposta compara-
ção com a sua marca Veja. A quinta 
condenação, também terminada com 
pedido de alteração, envolveu uma 
ação de Lifebuoy. (Portal NewTrade 
- São Paulo/SP) 
TRE REPROVA CONTAS DA CAM-
PANHA DE PIMENTEL AO GO-
VERNO DE MINAS - O plenário do 
Tribunal Regional Eleitoral de Minas 
Gerais (TRE-MG), rejeitou, as contas 
do Diretório Estadual e do Comitê 
Financeiro Único do PT relativas às 
eleições de 2014, responsáveis por 
ajudar a financiar as campanhas do 
governador Fernando Pimentel, além 
de deputados estaduais e federais 
da sigla. A decisão prevê a multa de 
R$ 1,6 milhões ao partido, além da 
suspensão por seis meses do rece-
bimento de Fundo Partidário. A deter-
minação do plenário segue, então, as 
recomendações do setor técnico do 
próprio TRE-MG e do Ministério Pú-
blico Eleitoral. Na conclusão técnica, 
foram encontrados indícios de "caixa 
dois", além de crimes de apropriação 
indébita, contra a ordem tributária. 
(...) "Cumpre salientar que, dentre as 
irregularidades existentes nas contas 
do Partido dos Trabalhadores - PT e 
seu Comitê Financeiro Único - elei-
ções 2014, foi apontada, em ambas, 
sonegação fiscal, conduta que, em 
tese, configura crime contra a ordem 
tributária" afirmou o procurador re-
gional eleitoral, Patrick Salgado, no 
último parecer. Entre outras irregu-
laridades, foi identificada uma trans-
ferência no total de R$ 11,7 milhões 
para outras campanhas, entre as 
quais, a que reelegeu a presidente 
Dilma Rousseff. (...) O voto da maio-
ria dos magistrados seguiu o do juiz 
Carlos Roberto de Carvalho. "Após o 
esforço do setor técnico em regulari-
zar a prestação de contas junto, fo-
ram apresentados documentos e jus-
tificativas; entretanto, remanescem 
falhas graves e insanáveis", concluiu 
Carvalho. (Jornal Hoje em Dia - Belo 
Horizonte/MG) 
MINAS LIDERA RANKING DOS 
ESTADOS COM MENOR CAPACI-
DADE DE INVESTIMENTO - Parte 
significativa dos governos estaduais 
vem encontrando dificuldades até 
mesmo para honrar gastos obrigató-
rios. De acordo com estudo feito por 
Pedro Jucá Maciel, assessor econô-
mico do Senado Federal, em 13 de-
les a margem de manobra para fazer 
frente às obrigações financeiras pra-
ticamente se exauriu e os números 
tendem a piorar ainda mais. Alguns 
não conseguiram quitar o 13o. salário 
e apresentam escassez de recursos 
para, inclusive, manter em dia os pa-
gamentos do funcionalismo público, 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO OU ALUGO UMA CASA – Na Rua Vanda de Carvalho n° 78 com 03 
quartos, sendo um suíte, garagem para 06 carros: Tratar (34) 9 9974-7205.
VENDO UMA STRADA ADVENTURE 1.8 Flex - Branca 3 portas ano 2014/2015: 
Tratar (34) 99968-6800 ou 99969-7414.
VENDO TERRENO NO BAIRRO PARQUE DAS ACACIAS- Com área de 250 
m², frente de 10m, pelos lados 25m: Tratar (34) 99968-6800 ou 99969-7414.
VENDO TRATOR FORD 6.600 – Ano 2002 ou troco por gado: Tratar (34) 99974-
7679 falar com Marcio 
VENDO TERRENO – Avenida Talma Campos de Abreu, No Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300m², frente de 12m, pelos lados 25m : Tratar (34)99999-
8767 ou 99136-0096
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

conforme já anunciou o governo mi-
neiro. Entre todos os estados brasi-
leiros Minas Gerais detém a liderança 
de menor capacidade de investimen-
to em relação às receitas primárias, 
cabendo destacar que o mesmo, 
juntamente com o Rio de Janeiro e 
Rio Grande do Sul, contabilizaram 
receitas de depósitos judiciais como 
primária. Nesses estados a capacida-
de de investir com recursos próprios 
é negativa em mais de 10% da recei-
ta primária, segundo dados acumula-
dos até o 5o. bimestre de 2015. Em 
síntese, o dinheiro arrecadado por 
esses estados é insuficiente para pa-
gamento das despesas obrigatórias, 
dos investimentos e das demais des-
pesas de custeio.
MINAS CONTINUA PERDENDO 
COMPETITIVIDADE - Estudo divul-
gado em novembro do ano passado 
pelo Centro de Lideranças Públicas, 
em parceria com a The Economist e 
Tendências Consultoria revela que 
Minas alcançou a 6a. colocação no 

resultado geral da competitividade 
entre as 27 unidades da federação.
Apesar de contabilizar o terceiro 
maior PIB-Produto Interno Bruto en-
tre as economias estaduais, Minas 
Gerais ocupa o 14o lugar do Brasil 
quando o tema se refere a potencial 
de mercado, de acordo com o mesmo 
documento. Essa classificação é ba-
sicamente a mesma do ano anterior. 
No entanto, a metodologia do levan-
tamento sofreu alteração, não poden-
do afirmar se houve ou não estag-
nação da economia mineira. O ítem 
Potencial de Mercado é um dos dez 
analisados e o estudo também avalia 
o tamanho do PIB e taxa média de 
crescimento nos últimos quatro anos. 
Um outro destaque é o indicador de 
produtividade, que faz parte do pilar 
Capital Humano, obtendo uma nota 
21, a pesquisa aponta que a produ-
tividade de Minas é mais de quatro 
vezes menor do que a de São Paulo, 
que obteve nota 48. (Jornal Mercado 
Comum - Belo Horizonte/MG)

É NO DOMINGO DIA 10 DE ABRIL 
ÀS 14HS NO CLUBE JATOBÁ,

GRANDIOSO FORRÓ COM 
A BANDA RDZ DO FORRÓ, 

IMPERDÍVEL!!!!!
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 A denominada Operação 
Lava Jato é uma ação institucional, 
realizada de acordo com a lei, que 
integra o trabalho de servidores e 
agentes públicos de diversas ins-
tituições, como a Justiça Federal, 
o Ministério Público Federal, a Re-
ceita Federal e a Polícia Federal 
visando esclarecer e punir crimes 
graves praticados por agentes 
políticos e empresários. Por isso 
é um exemplo de como deve fun-
cionar o serviço público, atenden-
do aos princípios da moralidade, 
impessoalidade, probidade e pu-
blicidade. Desconhecendo essa 
realidade, recentes declarações de 
eminentes figuras da cúpula políti-
ca brasileira insinuam que o Poder 
Judiciário é acovardado e que juí-
zes agem por motivação pessoal, 
colocando em dúvida até mesmo 
o caráter e a ética dos servidores 
envolvidos nos trabalhos da Ope-
ração Lava Jato. A personalização 
da investigação em nome do Dr. 
Sérgio Moro tem diversas origens e 
nenhuma delas surge devido à in-
tenção ou atitudes do referido Juiz. 
Esse fenômeno psicológico, social, 
cultural e até antropológico nasceu 
no seio da população que percebe 
o papel importante que vem sendo 
desempenhando por esse magis-
trado comprometido com a justiça 
e sua missão constitucional, num 
país em que prevalece a impuni-
dade para os chamados crimes do 
colarinho branco. Por outro lado, a 
referida personalização, de forma 
negativa, também tem sido fruto da 
ação dos investigados que, dessa 
forma, procuram enfraquecer a 
ação institucional com o intuito de 
atribuir a descoberta de seus cri-
mes a uma pessoa que agiria por 
vontade própria e interesses escu-
sos. São teorias repetidas ao lon-

go do tempo por corruptos. Teses 
como as de “conspiração” ou de 
“perseguição política” que não são 
adequadas em face dos fatos cri-
minosos objetos da investigação. 
Tais absurdos só buscam arregi-
mentar apoio entre incautos e con-
fundir a opinião pública. Por tudo 
isso, como cidadãos brasileiros e 
servidores do Poder Judiciário da 
União (PJU) e do Ministério Públi-
co da União (MPU), não podemos 
nos omitir quando há ataques ao 
Poder e à Instituição que dedica-
mos parte de nossa vida profissio-
nal e pessoal, visando cumprir o 
papel a nós destinado pela socie-
dade brasileira, previsto nas leis e 
na Constituição Federal. Como se 
sabe, a reação às investigações é 
uma prática típica de organizações 
criminosas e, no caso da Lava 
Jato, evidencia a tentativa de bar-
rar as investigações. Diante disso, 
nos unimos também em defesa de 
nossos colegas servidores do PJU 
e MPU, que com o Dr. Sérgio Moro, 
com os Procuradores da Repúbli-
ca sob coordenação do Dr. Deltan 
Dallagnol, prestam grandioso servi-
ço em prol do Brasil. São analistas 
e técnicos altamente qualificados e 
de extrema confiança no exercício 
de suas atividades profissionais. 
Lembramos que o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) é o guardião da 
Constituição e das leis da Repúbli-
ca. Seus membros são detentores 
dessa enorme responsabilidade 
e contam com a colaboração ine-
gável dos servidores do PJU. Por 
sua vez, cabe ao MPU assegurar 
que o cumprimento das leis e a 
proteção dos interesses da nação 
junto ao STF sejam observados. 
Nesse sentido o Procurador-Geral 
da República também conta com 
servidores cientes de suas respon-

Manifesto de apoio à
Operação Lava Jato

Documento no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Servidores do MPU e PJU

 A maioria dos humanos 
em países desenvolvidos vai pa-
rar de fazer sexo para procriação 
nas próximas décadas, diz um 
um especialista da Universidade 
de Stanford, nos EUA, em livro 
recém-publicado. De acordo com 
o livro, o professor Henry Greely 
acha que em cerca de 20 anos 
a maioria das crianças nesses 
países será concebida em labo-
ratório, e não por meio do sexo. 
Diretor do Centro para Lei e Bio-
ciência de Stanford, Greely pu-
blicou este ano o livro "The End 
of Sex and the Future of Human 
Reproduction" (O fim do sexo e 
o futuro da reprodução humana). 
"Em 20 a 40 anos, quando um 
casal quiser um bebê, ele vai for-
necer esperma e ela um pedaço 
de pele", disse ele em entrevista 
ao jornal britânico The Times. A 
pele da mulher seria usada para 
criar células tronco, que virarão 
óvulos. Esses óvulos serão fertili-
zados com o esperma, resultando 
em muito embriões. Na teoria do 
professor, os embriões serão es-
tudados para detectar doenças. 
"Os técnicos vão dizer aos futuros 
pais: 'Esses cinco aqui têm doen-
ças sérias, os outros 95 têm coi-

sas positivas e negativas'", afirma 
ele. "Os embriões serão agrupa-
dos: uma categoria com as coisas 
incuráveis, 1 ou 2% deles. Outra 
categoria com doenças tratáveis. 
Uma terceira para coisas cos-
méticas: cabelo, olhos, tipo de 
corpo, se o cabelo fica branco 
jovem. Ainda não sabemos mui-
to sobre isso, mas vamos saber. 
A quarta categoria é de compor-
tamento, acho que a informação 
aqui será limitada. Eles não vão 
poder dizer 'Esta criança está no 
1% do topo de inteligência. Acho 
que vão dizer 'Essa criança tem 
60% de chance de estar nos ní-
veis altos de inteligência'", teoriza 
Greely. Segundo o professor, o 
processo teria um custo benefício 
equilibrado para a sociedade com 
a redução em doenças hereditá-
rias e bebes mais saudáveis. Ele 
também acredita que a visão da 
sociedade sobre gravidez natu-
ral pode mudar. "Especialmente 
em países que cuidam da saúde 
publicamente, talvez haja um es-
tigma com a gravidez por sexo. 
Pessoas dirão: 'Vai, tenha um fi-
lho doente pra sempre, nós que 
tamos pagando, né'". (Fonte: Site 
Jornal O GLOBO)

Sexo para procriação vai acabar 
em 20 anos, diz especialista
Embriões seriam feitos em laboratório 

e escolhidos por características

sabilidades institucionais. Por fim, 
pedimos também apoio do povo 
brasileiro à Receita Federal, à Polí-
cia Federal e em defesa de um Po-
der Judiciário e Ministério Público 
autônomos e independentes com 
servidores valorizados e livres para 
exercer suas atribuições a bem da 
sociedade e do país, contra a per-
versa política de desmonte dos 
recursos humanos do PJU/ MPU 
pelo governo federal, através das 
reiteradas negativas de reposição 
do índice inflacionário, conforme 
previsto na Constituição, ocasio-
nando dez anos de arrocho salarial. 

Todo apoio ao Juiz Sérgio Moro e 
equipe! Todo apoio aos Procurado-
res da República e equipes! Todo 
apoio à Polícia Federal! Todo apoio 
à Receita Federal! Todo apoio aos 
servidores públicos que integram 
a operação Lava Jato! Brasil, mar-
ço/2015
Assinam: Servidores do PJU 
e do MPU e sociedade em ge-
ral, abaixo assinados. Adesões 
em andamento no link https://
www.change.org/p/sociedade-
-manifesto-de-apoio-%C3%A0-
-opera%C3%A7%C3%A3o-lava-
-jato
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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 des-
ta Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se 
casar, em seu cartório, os nubentes: - EDENIR DO NASCIMENTO LOPES, 
solteiro, técnico eletroeletrônico, filho de NIVALDO DO NASCIMENTO LOPES 
e de MARIA RONILDA DO NASCIMENTO LOPES, residente no(a) Rua Wanda 
Carvalho de Souza, 134, em Prata-MG, e STÉFANY SANTOS NOVAIS, soltei-
ra, psicóloga, filha de PIO NOVAIS NETO e de MIRTES APARECIDA SANTOS 
NOVAIS, residente no(a) Rua Eduardo José Mendes, 116, em Prata-MG. - DE-
NIS ROSA NUNES DOS SANTOS, divorciado, gerente florestal, filho de IRACY 
FAGUNDES DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS, 
residente no(a) Rua Mato Grosso do Sul, 229, em Prata-MG, e VANESSA BRI-
TO FERREIRA, solteira, do lar, filha de ADAUTO MANOEL FERREIRA e de 
VERA LUCIA BRITO, residente no(a) Rua Mato Grosso do Sul, 229, em Prata-
-MG. - JOSÉ GERALDO SOUTO, divorciado, motorista, filho de JOÃO COR-
NELIO FILHO e de JOVINA MARIA SOUTO, residente no(a) Rua Edmundo 
Novais, 1239, em Prata-MG, e MARGARETE ANTONIA DA SILVA, solteira, do 
lar, filha de JOSE EVANGELISTA DA SILVA e de MARIA ANTONIA DA SILVA. 
- ADRIANO BERNARDES DA SILVA, solteiro, pedreiro, filho de WARLEY INA-
CIO DA SILVA e de GENY BERNARDES DA SILVA, residente no(a) Rua Maria 
Aparecida Silva Santos, 60, em Prata-MG, e LUCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA, 
solteira, operadora de caixa, filha de LIBERCI NETO DE OLIVEIRA e de MARIA 
DA SOLEDADE ALVES SANTOS, residente no(a) Rua Maria Aparecida Silva 
Santos, 60, em Prata-MG. - RENATO LEONEL OLIVEIRA, divorciado, produtor 
rural, filho de DAGVALDO LEONEL DE OLIVEIRA e de VANILDA MARIA SIL-
VEIRA OLIVEIRA, residente no(a) Rua Major Eustáquio, 258, em Prata-MG, 
e JULIANA DA SILVA OLIVEIRA, divorciada, secretaria, filha de RUBENS DA 
SILVA OLIVEIRA e de MARIA DIVINA DA SILVA OLIVEIRA, residente no(a) Rua 
Tenente Reis, s/no, em Prata-MG. - LINCOLN PADUA NUNES, solteiro, fazen-
deiro, filho de LAZARO NUNES GARCIA e de LIZETE PADUA NUNES, resi-
dente no(a) Rua Edmundo Novaes, 715, em Prata-MG, e FATIMA APARECIDA 
SOUZA VINHAIS, solteira, do lar, filha de CARLOS LUIZ MOURA VINHAIS e de 
MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA VINMHAIS, residente no(a) Rua Edmundo 
Novaes, 715, Prata-MG. - LEANDRO ALVES DE SOUZA, solteiro, ajudante, 
filho de JOSÉ ALVES DE SOUZA e de RITA SANTOS DE ABREU, residente 
no(a) Rua Alexandre Vilela, 30, em Prata-MG, e JULIA ANDREZA RIBEIRO 
DOS SANTOS, solteira, estudante, filha de SANDOVAL DIAS DOS SANTOS e 
de DULCE HELENA DIAS RIBEIRO, residente no(a) Rua Alexandre Vilela, 30, 
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, 30 de março de 2016.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG

Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

 Durante operação anti-
drogas a Policia Militar recebeu 
informações de que um individuo 
estaria traficando entorpecente 
na Rua Major Carvalho com Rua 
Presidente Antônio Carlos. De 
imediato policiais deslocaram 
ao local, onde depararam com o 
autor Ismael Pinto Ribeiro, com 
as mesmas características re-
passadas na denuncia. Ao ser 
abordado foi localizado no bolso 
de sua bermuda 02 buchas de 
maconha prontas para venda, 
31 reais em dinheiro em notas 
fracionadas e 01 aparelho de te-
lefone celular. Os policiais com-
pareceram em sua residência, 
localizada nas proximidades, 
onde durante buscas foram en-
contradas também, 08 buchas 
de maconha prontas para ven-
da, 01 tablete da mesma droga 
pesando aproximadamente 210 
gramas, 03 telefones celulares 
e 02 facas com resquícios de 
maconha provavelmente usadas 
para fracionar o entorpecente. 

O autor foi preso e conduzido à 
delegacia de policia, juntamente 
com a droga e os materiais apre-
endidos.

Trafico de drogas Polícia Militar apreende duas 
armas de fogo e 15 munições

 Durante operação de 
combate ao comércio ilegal de 
armas de fogo, a Policia Militar 
recebeu uma denúncia anônima 
de que o padrasto, Carlos Al-
berto Pereira de Melo, 51 anos, 
estava com uma arma de fogo 
discutindo em via pública com 
enteado que estaria com uma 
faca. Diante das informações, 
policiais foram até a Rua Raul 
Macedo, 110 e após intensa 
busca na residência e no lote, as 
equipes localizaram 01 revolver 

38, 01 espingarda 36, 15 muni-
ções 38 e um coldre.

Drogas e veiculo produto de 
crime furto/roubo recuperado 

na cidade do Prata

 Durante operação anti-
drogas, a Policia Militar desenvol-
veu ações na Rua Jose Francis-
co Santana, Bairro Oliveira, onde 
havia várias denúncias de tráfico 
de entorpecentes, ocasião em 
que os policiais depararam com o 
autor Artur Celio Silva Vieira, usu-
ário de drogas saindo do local em 
um veiculo FIAT UNO, cor cinza, 
placa BPX0474 de Uberaba/MG, 
ao proceder à abordagem foi 
constatado que o veiculo é pro-
duto de furto na cidade de Campo 
Florido/MG. Durante buscas no 
interior do veiculo foi localizado 
01 tablete de maconha, pesando 
aproximadamente 8 gramas, R$ 
12,00 em dinheiro e 01 telefone 

celular.  De imediato os policiais 
deslocaram á residência monito-
rada pertencente ao autor Thiago 
Costa Silva, onde durante buscas 
no interior do imóvel foi localiza-
do dentro de uma sacola plástica, 
12 tabletes de maconha doladas 
prontas para a venda totalizando 
aproximadamente 72 gramas, 01 
tijolo da mesma droga pesando 
80 gramas e dentro do quarto R$ 
96,05 reais em moedas e notas 
fracionadas e 03 aparelhos de 
telefone celulares, além de papel 
insufilme. Os autores foram pre-
sos e conduzidos à delegacia de 
policia, juntamente com o veiculo 
a droga e os materiais apreendi-
dos.

"Não há como prever se o 
H1N1 vai se espalhar"

 O Brasil registrou 305 
casos de gripe H1N1, segundo 
as notificações feitas até o dia 19 
ao Ministério da Saúde. A maioria 
dos doentes (266) vive no esta-
do de São Paulo, mas o proble-
ma atinge outras regiões, como 
Santa Catarina, Bahia, Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Minas Ge-
rais, Paraná, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul. Segundo o gover-
no federal, 46 pessoas morreram 
por complicações da doença no 
país - a maioria no estado de 
São Paulo. A campanha nacio-
nal de vacinação começa apenas 
no dia 30 de abril e deve imuni-
zar somente grupos prioritários: 
crianças de 6 meses a 4 anos, 
grávidas, mulheres no pós-parto, 
doentes crônicos e profissionais 
de saúde. A partir desta sexta-
-feira (1º), alguns lotes da vaci-

na serão enviados aos Estados. 
Caberá a eles fazer a distribui-
ção do produto aos municípios e 
imunizar alguns grupos, antes da 
campanha do Ministério da Saú-
de. Na terça-feira (29), o governo 
paulista anunciou a antecipação 
da vacinação para cerca de 3,5 
milhões de pessoas. As doses da 
vacina de 2016 devem começar 
a ser distribuídas na próxima se-
mana. Num primeiro momento, 
serão imunizados apenas os pro-
fissionais de saúde de hospitais 
públicos e privados da capital e 
da Região Metropolitana. Na ca-
pital paulista, algumas clínicas 
particulares já receberam dos fa-
bricantes doses da vacina deste 
ano. A procura é intensa, as filas 
são longas e os estoques se es-
gotam com rapidamente. (Fonte: 
Site Revista ÉPOCA)

Ministro da Justiça convida 
delegados da PF para 

conversar e aparar arestas
 Na noite da quinta-feira 
(24), o ministro da Justiça, Eugê-
nio Aragão, recebeu em seu ga-
binete, representantes da asso-
ciação dos delegados da Polícia 
Federal. O encontro durou cer-
ca de uma hora e foi agendado 
para esfriar os ânimos, uma vez 
que ameaças de Aragão contra 
vazadores de conteúdos caíram 
mal na corporação. Eugênio dis-
se que a PF é importantíssima 
para o país e até escutou com 
atenção a defesa do projeto que 

prevê a autonomia orçamentá-
ria, administrativa e funcional da 
Polícia Federal. A propósito, os 
delegados estão animados com 
o apoio que receberam dos se-
cretários estaduais de seguran-
ça pública para a autonomia. A 
associação de delegados con-
seguiu também, desde o início 
do mês, colher cerca de 600 mil 
assinaturas a favor da causa. A 
meta é alcançar cerca de 2 mi-
lhões de assinaturas. (Fonte: 
Revista ÉPOCA)

O diretor de Vigilância das Doenças 
Transmissíveis do Ministério da Saúde 
afirma que não é possível antecipar a 

vacinação nacional contra a gripe.


