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Coleta de lixo nos Distritos

 O serviço de coleta de 
lixo nos distritos do Monjolinho, 
Bom Jardim e Patrimônio do Rio 
do Peixe, em Prata, acontece se-
manalmente. A Prefeitura Muni-
cipal do Prata realiza as coletas 
nos seguintes dias: - Terça – Feira 

(Monjolinho) - Quarta – Feira (Pa-
trimônio do Rio do Peixe). - Sex-
ta – Feira (Bom Jardim) - O prin-
cipal objetivo da remoção regular 
do lixo gerado pela comunidade 
é evitar a proliferação de vetores 
causadores de doenças.

JEMG (JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS)

Capacitação de Professores
 A Prefeitura Municipal 
do Prata juntamente com a Se-
cretaria de Educação e sua equi-
pe realizaram no dia 13 de Abril 

na UAITEC, um curso de capa-
citação de professores da rede 
Municipal de Educação Infantil  
de 04 e 05 anos.

 Os Jogos Escolares 
de Minas Gerais − JEMG/2016 
é o maior e o mais importan-
te Programa esportivo-social 

de Minas Gerais e faz parte 
do Programa Estruturador do 
Governo do Estado. A compe-
tição acontece em 50 sedes 

JEMG - Abertura Oficial dos Jogos 
Escolares de Minas Gerais - JEMG/2016

de várias regiões de Minas 
Gerais. Prata é uma delas. No 
período de 26 a 30 de abril, 38 
escolas, representando sete 

municípios da região, compe-
tem nas modalidades de bas-
quete, futsal, handebol, vôlei e 
xadrez.



2 Sexta-feira, 29 de Abril de 2016

CURTINHAS E RAPIDINHAS
GOVERNO SE ACERTA COM 
PCDOB, MAS GERA REVOLTA 
NA PROMINAS - A execução da 
reforma administrativa planejada 
pelo governador Fernando Pimen-
tel (PT), que pretendia cortar gas-
tos da administração estadual, não 
saiu como colocada no papel. Após 
pressão da própria base aliada, 
que se recusava a perder postos 
e cargos na máquina, o plano foi 
reduzido para o corte estratégico 
de algumas estatais e entidades 
ligadas ao Estado. É o caso da 
Companhia Mineira de Promoções 
(Prominas), que teve sua extinção 
como combustível para uma grande 
crise interna no governo. Isso por-
que o PCdoB, aliado histórico dos 
petistas e controlador da Prominas 
desde o início do governo Pimen-
tel, ameaçou deixar a base aliada 
porque perderia diversos cargos de 
importância e, consequentemente, 
influência dentro da administra-
ção. Além da cúpula comunista, a 
situação irritou os quase 150 ser-
vidores da entidade, que há anos, 
segundo interlocutores ligados à 
empresa, militaram pelo PT e esta-
vam confiantes nas melhorias das 
condições de trabalho. Mas, após 
uma reunião realizada no início de 
março, entre o secretário de Estado 
de Governo, Odair Cunha (PT), o 
líder do governo na Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerias (ALMG), 
Durval Ângelo (PT), e lideranças do 
PCdoB, os ânimos comunistas se 
acalmaram por conta de novas pro-
messas. Na ocasião, foi acordado 
que, após o fim da Prominas, a le-
genda seria contemplada com uma 
nova diretoria - ainda a ser criada 
e que cuidará da administração dos 
espaços e equipamentos deixados 
pela Prominas - na Companhia de 
Desenvolvimento de Minas Ge-
rais (Codemig). Além das novas 
cadeiras, o PCdoB continuaria no 
comando da pasta estadual de Tu-
rismo, mesmo como o secretário 
Mário Henrique Caixa (PV) deixan-
do o partido. A decisão deixou os 
trabalhadores da Prominas, que 
terão seus empregos deixados de 
lado, ainda mais revoltados. A ex-
pectativa dentro da empresa, que 
será fechada após a votação da 
reforma na ALMG, é de que sejam 
realizados protestos por conta das 
vagas de emprego perdidas. (Jor-
nal O Tempo - Belo Horizonte/MG) 
PROBLEMAS PARA A CEMIG - A 
empresa de energia Cemig está 
com um problema nas mãos. Os 
mineiros precisam encontrar até 
maio um sócio para ficar a seu lado 
no controle da Light - mas a bus-
ca não está fácil. A Cemig precisa 
de um novo sócio porque o fundo 
Redentor, integrante do bloco de 
controle e que tem como cotistas 
os bancos Votorantim, BTG Pactu-
al, Santander e Banco do Brasil, já 
informou que pretende exercer uma 
opção de venda de suas ações. O 
Redentor virou acionista da Light 
em 2011 e, no acordo de entrada, 
obteve uma garantia de remunera-
ção pelo prazo de cinco anos. Devi-
do ao retorno fixo, as ações valem 
hoje três vezes mais do que os pa-
péis da Light na bolsa. Por enquan-
to, pelo menos duas empresas ma-
nifestaram interesse. A Enel, que é 
dona da Ampla, vizinha da Light no 
Rio de Janeiro, e a Equatorial, que 
controla a Cemar e a Celpa. Mas 
ambas querem apenas o braço de 
distribuição, o que não resolve o 
problema. Caso não encontre um 

comprador, a própria Cemig terá 
de assinar o cheque. Por isso, os 
bancos estão sendo pressionados 
a continuar no negócio. Cemig, Li-
ght, Equatorial, BTG, Votorantim, 
Santander e BB não comentaram. 
A Enel afirma que acompanha a 
evolução do mercado brasileiro de 
energia, mas não está "focada num 
ativo específico". 
INFRAESTRUTURA - O POR-
TO MELHOROU? PRA QUÊ? O 
aprofundamento do canal do porto 
gaúcho de Rio Grande é mais um 
exemplo da falta de planejamento e 
do desperdício de dinheiro público 
no país. A obra, iniciada em 2009, 
como parte do Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC), deve-
ria aumentar de 14 para 16 metros 
a profundidade do canal interno do 
porto e de 14 para 18 metros fora 
dos molhes (estrutura que se esten-
de em direção ao mar para prote-
ger as embarcações). Com isso, os 
navios que atracam no quarto maior 
porto público do país, por onde pas-
sam mais de 90% das exportações 
gaúchas, poderiam transportar até 
20 000 toneladas a mais em cada 
viagem, reduzindo o custo logísti-
co. A obra, executada pela brasilei-
ra Odebrecht e pela belga Jan de 
Nul, custou aos cofres públicos 196 
milhões de reais e ficou pronta em 
2010. Mas, até agora, é completa-
mente inútil. A Marinha, responsável 
pela segurança dos navios nos por-
tos, não homologou o aprofunda-
mento realizado por considerar que 
o laudo apresentado após o término 
do serviço tem inconsistências téc-
nicas. Por isso, os navios não são 
autorizados a levar mais carga por 
viagem. O pior é que o governo fe-
deral está contratando mais uma 
dragagem de Rio Grande, no valor 
de 387 milhões de reais, para retirar 
os sedimentos que se acumularam 
na área desde 2010. A dúvida é se 
a nova obra vai resolver o problema 
de vez ou se será mais dinheiro pú-
blico gasto em vão. (Revista Exame 
- São Paulo/SP)
MP PEDE SUSPENSÃO DO MI-
NHA CASA, MINHA VIDA RURAL 
EM 28 MUNICÍPIOS MINEIROS - 
Araponga está na lista das cidade, 
mas prefeito diz que programa ain-
da não foi suspenso por lá. O Minis-
tério Público Federal (MPF), a Con-
troladoria-Geral da União (CGU) e a 
Polícia Federal (PF) encaminharam 
recomendação à Caixa Econômica 
Federal e ao Ministério das Cida-
des, para a implementação de me-
canismos de controle e fiscalização 
mais efetivos no programa Minha 
Casa Minha Vida Rural (MCMVR), 
inclusive para verificar se realmente 
as normas e diretrizes atualmen-
te existentes estão sendo cumpri-
das. No final do ano passado, os 
três órgãos realizaram a Operação 
Tyrannos, quando foi desvendado 
um esquema milionário de fraudes 
e desvios no programa habitacional 
em municípios da região sudeste 
do estado de Minas Gerais. As in-
vestigações desenvolvidas conjun-
tamente pelo MPF, CGU e PF cul-
minaram na prisão de 12 pessoas, 
que atuaram em um esquema que 
desviou pelo menos 1,6 milhões de 
reais dos cofres públicos. No final 
de dezembro, o Ministério Público 
Federal denunciou 19 pessoas pela 
prática dos crimes de estelionato, 
peculato, falso testemunho e frau-
de processual. Quatro funcionários 
da Caixa Econômica Federal foram 
acusados dos crimes de peculato 
culposo e ordenação de despesa 
não autorizada e estão sujeitos, 

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 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

além do processo penal, às san-
sões administrativas decorrentes do 
processo administrativo disciplinar. 
Ao longo das investigações, diver-
sas falhas estruturantes nos atos 
normativos que regem o programa 
foram identificadas. A recomenda-
ção destaca essas vulnerabilidades 
e demonstra como as regras estão 
em descompasso com os princípios 
da Administração Pública e a regras 
de controle do dinheiro público, le-
vando tais questões ao conheci-
mento dos órgãos responsáveis 
pela gestão e execução do MCMV 
rural e pedindo providências. Além 
da Recomendação Conjunto, o Mi-
nistério Público Federal expediu 
uma segunda recomendação à pre-
sidência da Caixa Econômica Fe-
deral (CEF), para a suspensão da 
execução do Programa Minha Casa 
Minha Vida rural em 28 municípios 
mineiros nos quais se identificou 
a atuação do Centro de Tecnolo-
gia Alternativa e Suporte Técnico 
à Agricultura Familiar do Leste de 
Minas (CTAF), entidade utilizada 
para praticar os crimes descober-
tos na "Operação Tyrannos". Entre 
os municípios, está Araponga. Foi 
recomendado, também, que a Cai-
xa apresente ao MPF solução que 
assegure a continuidade dos em-
preendimentos que vinham sendo 
realizados pelo CTAF, mas sem a 
participação da entidade, diante das 
graves suspeitas que recaem sobre 
seus dirigentes. (Jornal Folha da 
Mata - Viçosa/MG) 
DONO DO PÃO DE AÇUCAR 
PERDE SELO DE BOM PAGA-
DOR. VAREJISTA INFORMOU 
QUE PROSSEGUIRÁ COM O 
PLANO DE VENDER ATIVOS - A 
agência de classificação de ris-
co Standar & Poor's retirou o grau 
de investimento do conglomerado 
varejista francês Casino Guichard-
-Perrachon, controlador do Grupo 
Pão de Açúcar, ao rebaixar a dívi-
da da empresa de BBB- para BB+, 
com perspectiva estável. Em comu-
nicado, a S&P citou as pressões 
que o Casino enfrenta devido às 
difíceis condições de negócios no 
Brasil."Embora esperemos alguma 
recuperação e melhora da lucrativi-

dade na França, não achamos que 
isso será suficientemente forte para 
compensar a severa fraqueza ope-
racional no Brasil, que deverá con-
tinuar ao longo de 2016", afirmou 
a S&P. O Casino, que é o segundo 
maior varejista de capital aberto da 
França, teve prejuízo líquido em 
2015, revertendo o desempenho 
positivo do ano anterior, em função 
principalmente da deterioração de 
suas operações na América Latina. 
A varejista também está sob pres-
são para melhorar seu resultado no 
mercado francês, do qual é mais de-
pendente. Após a decisão da S&P, 
o Casino informou que prosseguirá 
com o plano de vender ativos, para 
que possa reduzir seu endividamen-
to, e reiterou a meta de gerar Ebi-
tda de 900 milhões de euros (US$ 
1,02 bilhão) este ano. "Isso não 
muda a estratégia de nosso grupo 
e vamos continuar com nosso plano 
de desalavancagem", afirmou em 
nota o diretor financeiro do Casino, 
Antoine Giscard d'Estaing. Giscard 
d'Estaing também estimou que o re-
baixamento pela S&P deverá levar o 
Casino a gastar 20 milhões de euros 
a mais com serviço de dívida antes 
de impostos em 2016. Na abertura 
da Bolsa de Paris, as ações do Ca-
sino iniciaram o pregão com queda. 
(Portal NewTrade - São Paulo/SP) 
DEPUTADOS ESTADUAIS PER-
DEM INTERESSE PELAS PREFEI-
TURAS - Com o país mergulhado 
em uma crise sem precedentes, 
impactando diretamente os caixas 
das prefeituras, a estratégia de lan-
çar candidaturas para o Executivo 
não tem atraído os parlamentares 
de Minas neste ano. A sete meses 
das eleições municipais, dos 77 
deputados estaduais, somente 16 
estudam entrar na disputa eleitoral 
para prefeito. No ano passado, o 
número de postulantes era de pelo 
menos 25. Além do turbilhão polí-
tico, impulsionado pelo avanço da 
"Lava Jato", outro fator para expli-
car a falta de interesse dos depu-
tados pelas eleições municipais é a 
modificação das regras do jogo com 
a aprovação da minirreforma eleito-
ral de 2015. (Jornal Diário Boca do 
Povo - Sete Lagoas/MG)   

 A Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
participou na semana passada da 
audiência pública no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) que discute 
questões relativas ao novo Código 
Florestal. O presidente da Comis-
são Nacional de Meio Ambiente da 
CNA, Rodrigo Justos, foi um dos 
22 participantes escolhidos para 
falar sobre as quatro Ações Dire-
tas de Inconstitucionalidade (ADIs 
4901, 4902, 4903 e 4937) contra 
dispositivos da Lei 12.651/2012. 
De acordo com Justus, caso os 

dispositivos sejam declarados 
inconstitucionais e sejam imple-
mentados, as perdas sociais e 
econômicas para o setor agrícola 
serão enormes. Estudos mostram 
que, pelo menos, 40% das terras 
de produção seriam retiradas, im-
pactando em R$ 200 bilhões a R$ 
500 bilhões anuais no valor bruto 
da produção agropecuária. “A apli-
cação das ADIs é inexequível da 
forma como está sendo posta. É 
preciso buscar meios que possam 
conciliar produção e conservação” 
disse Justos. (Fonte: CNA)

Adis ao Código Florestal podem 
causar enorme prejuízo
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Dívida pública sobe 2,38% em 
março, a R$ 2,88 trilhões

 O estoque total da dívi-
da pública federal, incluindo as 
dívidas interna e externa, teve 
alta de 2,38% em março sobre 
fevereiro, a 2,88 trilhões de re-
ais, informou o Tesouro Nacional 
nesta segunda-feira. No período, 
a dívida externa recuou quase 
6%, a 133,19 bilhões de reais, 
devido sobretudo à valorização 
do real frente às moedas que 
compõem o estoque do passivo. 
O dólar, por exemplo, caiu pouco 
mais de 10% sobre o real no pe-
ríodo. Já a dívida pública mobili-
ária federal interna subiu 2,81% 
em março sobre o mês anterior, 
somando 2,75 trilhões de reais. 
Em relação à composição da 
dívida pública federal, os títu-
los atrelados à Selic reduziram 
seu peso, passando a 24,92% 

no mês passado, sobre 25,09% 
em fevereiro. No ano, o Tesouro 
estima que essa fatia ficará em 
30% a 34% da dívida, já que 
esses papéis pós-fixados têm 
maior procura pelos investidores 
em momentos de percepção de 
aumento de risco. Os títulos pre-
fixados passaram a 37,17% em 
março, contra 36,56% no mês 
anterior, ao passo que os papéis 
corrigidos pela inflação foram 
a 33,08%, sobre 33,05% antes. 
Em março, a parcela dos inves-
tidores estrangeiros em títulos 
da dívida interna caiu a 16,73%, 
contra 17,72% em fevereiro. Para 
2016, o Tesouro fixou a dívida to-
tal entre 3,1 trilhões e 3,3 trilhões 
de reais, segundo o Plano Anual 
de Financiamento (PAF). (Fonte: 
Site Revista VEJA)

Estimativa do Tesouro é que dívida pública 
federal, que inclui as dívidas interna e externa, 

poderá atingir até R$ 3,3 trilhões em 2016

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: - WELBER DOMINGUES VIEIRA, solteiro, mecânico 
industrial, filho de HERMILIO VIEIRA DA SILVA e de CELMA DOMINGUES OLI-
VEIRA DA SILVA, residente no(a) Rua Raul Soares, 1027, em Prata-MG, e ANA 
PAULA SILVA BORGES, solteira, operadora de caixa, filha de SILVANO APARE-
CIDO BORGES e de LUCIANA SILVA BORGES, residente no(a) Rua Marieta de 
Souza Oliveira, 51, em Prata-MG. - EURIPEDES APARECIDO DA SILVA, solteiro, 
aposentado, filho de RITA FÉ DE JESUS, residente no(a) Rua Piozinho Novaes, 
124, em Prata-MG, e TEREZA MARIA SILVA NOGUEIRA, solteira, aposentada, fi-
lha de VASCO NOGUEIRA DA LUZ e de CARLINDA LUIZA DA SILVA NOGUEIRA, 
residente no(a) Rua Piozinho Novaes, 124, em Prata-MG. - VALDENIR GOUVEIA 
DE MOURA, divorciado, empresário, filho de JAIR HIPÓLITO DE MOURA e de GE-
RALDA GOUVEIA DE MOURA, residente no(a) Rua Raul Soares, 282, Prata-MG, e 
ZULMA APARECIDA LEMES BENTO, solteira, empresária, filha de DIVINO BENTO 
e de BENEDITA CONCEIÇÃO LEMES BENTO, residente no(a) Rua Raul Soares, 
282, em Prata-MG. - JERONIMO DE OLIVEIRA, solteiro, serviços gerais, filho de 
MARIA ROSA DE OLIVEIRA, residente no(a) Rua  da Saudade, 125, em Prata-
-MG, e NILDA MARIA VINHAIS, solteira, do lar, filha de MARIA DO CARMO LUIZA 
VINHAIS, residente no(a) Rua  da Saudade, 125, Prata-MG. - ANDERSON SOUZA 
RODRIGUES, solteiro, pedreiro, filho de DIVINO RODRIGUES ROSA e de APARE-
CIDA SOUZA RODRIGUES, residente no(a) Rua Ernestina Cândida Rezende, 191, 
em Prata-MG, e SILMAR APARECIDA FERREIRA, divorciada, do lar, filha de AN-
TONIO FERREIRA e de MARIA IVONE FLORINDO, residente no(a) Rua Ernestino 
Candido Rezende, 191, em Prata-MG. - FABIANO FREITAS VILELA JUNIOR, sol-
teiro, corretor de seguros, filho de FABIANO FREITAS VILELA e de JULIANA REIS 
REZENDE VILELA, residente no(a) Rua João Bento Andrade, 50, em Prata-MG, 
e ANE CAROLINE BORTOLOTTO, solteira, vendedora, filha de GENOR BORTO-
LOTTO e de APARECIDA VIRGINIA BALDUINO BORTOLOTTO, residente no(a) 
Rua Azarias Junqueira Franco, 26, em Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento 
da existência algum impedimento legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e 
chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de 
costume e publicado na imprensa. Prata-MG, 26 de abril 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.  

 Já se passaram quase 
quatro anos desde a implanta-
ção da carta régia que pretende 
conservar o patrimônio ambiental 
brasileiro, o chamado “Novo Códi-
go Florestal”, publicado em 25 de 
maio de 2012 (Lei nº 12.651/2012). 
As discussões entre ambientalis-
tas e ruralistas ficaram para trás. 
Os ambientalistas afirmavam que 
o novo código apresenta certos 
problemas, entre os quais a perda 
de áreas que deveriam ser recupe-
radas, a exemplo das áreas con-

solidadas ocupadas antes de 22 
de julho de 2008. De acordo com o 
código, estas devem ser mantidas 
ou passar por algum processo de 
recuperação quando em áreas de 
preservação permanente (APP) e 
com a orientação do órgão fisca-
lizador ambiental. Pelo lado dos 
ruralistas ainda perdura a discus-
são sobre as Unidades de Con-
servação, defendendo mudanças 
que favoreçam a transformação 
de algumas destas em áreas de 
produção. (Fonte: Revista AG)

O novo Código Florestal Brasileiro 
e as implicações nas propriedades

 A presidente Dilma Rous-
seff admitiu a aliados que seu 
afastamento temporário da Pre-
sidência se tornou "inevitável" e 
decidiu traçar uma agenda para 
"defender seu mandato" e impedir 
que o vice Michel Temer "se apro-
prie" de projetos e medidas de seu 
governo. Chancelada pelo ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 
estratégia tem o objetivo de man-
ter a mobilização da base social 
do PT e reproduzir o discurso de 
que Dilma é "vitima de um golpe" 
e que um eventual governo Michel 
Temer é "ilegítimo". A presidente 
pediu à sua equipe para "apressar" 
tudo que estiver "pronto ou perto 
de ficar pronto" para ser anuncia-
do antes de o Senado aprovar a 
admissibilidade do processo de 
seu impeachment, em votação 
prevista para o dia 11 de maio, o 
que vai resultar no seu afastamen-
to do cargo por até 180 dias. Se-
gundo um assessor direto, Dilma 
não quer deixar para Temer ações 
e medidas elaboradas durante seu 
governo. Nesta lista, estão as lici-
tações de mais quatro aeroportos 
(Porto Alegre, Fortaleza, Florianó-
polis e Salvador), concessões de 
portos e medidas tributárias como 
mudanças no Supersimples. A or-
dem, de acordo com um auxiliar, "é 
limpar as gavetas" e promover um 
ritual de saída do governo. A petis-
ta determinou ainda resolver tudo 
o que for possível nestes próximos 
dias para evitar críticas da equipe 
de Temer de que assumiu um go-
verno "desorganizado". Neste rit-
mo de reta final, Dilma vai também 
instalar o CNPI (Conselho Nacio-
nal de Política Indigenista), anun-
ciará a prorrogação da perma-
nência de médicos estrangeiros 
no programa Mais Médicos, par-
ticipará de Conferência Conjunta 
dos Direitos Humanos e deve en-
tregar no Pará novas unidades do 
Minha Casa, Minha Vida. Para a 
próxima semana, está prevista a 
cerimônia da tocha olímpica, com 

forte claque petista no Palácio do 
Planalto, e o lançamento do Pla-
no Safra da Agricultura Familiar 
2016/2017. Auxiliares da presi-
dente defendem a ideia de que ela 
precisa sair do "imobilismo" e ten-
tar mostrar que ainda tem algum 
apoio social. Dilma estuda ainda ir 
a São Paulo para evento das cen-
trais sindicais em celebração ao 
1º de Maio, Dia do Trabalho. Na 
noite desta segunda-feira (25), por 
exemplo, Lula visitou rapidamente 
o terceiro andar do Planalto para 
cumprimentar os integrantes da 
Frente Brasil Popular, que teriam 
uma reunião com Dilma. Segundo 
aliados, a aparição do ex-presi-
dente, que durou cerca de dez mi-
nutos, foi um gesto para mostrar 
que o petista "está ali" e que é pre-
ciso "resistir até o fim". No encon-
tro, os movimentos de esquerda 
disseram a Dilma que se Michel 
Temer assumir, eles "não darão 
sossego" e farão protestos e para-
lisações nacionais. Interlocutores 
de Lula e Dilma reconhecem que 
o governo não conseguirá impe-
dir a admissibilidade do processo 
de impeachment pela comissão 
especial do Senado, mas ponde-
ram que a mobilização social será 
fundamental nesse período. A pre-
sidente acredita que pode ser ino-
centada ao fim do julgamento pelo 
Senado, podendo, assim, retomar 
seu mandato. Parlamentares do 
PT e o próprio ex-presidente Lula, 
porém, acreditam que, após o 
afastamento de Dilma, o quadro 
vai ficar "muito difícil" e, mesmo 
que ganhe no julgamento, ficará 
sem condições de governabilida-
de. Isso porque, afirmam, Temer já 
articula o novo governo, inclusive 
com o anúncio informal de minis-
tros em postos estratégicos, como 
Henrique Meirelles na Fazenda. 
Diante do governo peemedebista, 
a ordem de Lula e da cúpula do PT 
é "infernizar" Temer e não colabo-
rar "de maneira nenhuma". (Fonte: 
Site UOL)

Dilma admite a aliados que afas-
tamento se tornou “inevitável”
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Estamos recrutando :  

 AUXILIAR de PRODUÇÃO 
Pré-requisito para participar da seleção: 

• Ter 18 anos completo; 

• Ser preferencialmente do sexo masculino; 

• Aptidão para desempenho de atividade que exerça considerável esforço físico; 

• Disponibilidade de horário. 

Remuneração Auxiliar Produção: R$ 1.232,00 + R$ 287,00 Vale Alimentação. 

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

COOPRATA, nos dias 02 e 03/05/2016, 
das 08:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00h.  

Anexar ao currículo os seguintes documentos:  
 Escolaridade;   
 Experiências;  
 Foto 
 Cópia Carteira de Trabalho (parte foto, qualificação civil e contratos); 
 Cópia RG; 
 Cópia CPF; 
 Cópia Certificado Reservista. 

As etapas do processo serão divulgadas na porta do Depto RH,  
dia 04/05/2016, às 16:00 h. 

 
COOPRATA                   

3431-8511 
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Recrutamento:  
 CAIXA 

Pré-requisito para participar da seleção: 

• Ter 18 anos completo; 

• Ter 2º. Grau completo; 

• Ter domínio de informática; 

• DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO. 

Os interessados deverão  entregar currículo com foto, no Departamento de R H 
da COOPRATA, nos dias 02 e 03/05/2016,  

das 08:00h às 10:30h e das 13:00h às 16:00h.  
Anexar ao currículo os seguintes documentos:  
• Escolaridade; 
• Experiência; 
• Cópia RG, CPF, Certificado Reservista; 
• Cópia da Carteira Trabalho – parte qualificação civil e contratos; 
• Foto recente e colorida. 
REMUNERAÇÃO: R$ 1.260,00 + R$ 287,00 de Vale Alimentação. 
 
Os candidatos deverão verificar as etapas do processo seletivo na porta do Depto RH, dia 04/05/2016, às 17:00 h. 

COOPRATA                   
3431-8511 
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RECRUTAMENTO  

 MOTORISTA CAMINHÃO TRUCK 
Pré-requisito para participar da seleção: 

• Ter 18 anos completo; 

• Ser preferencialmente do sexo masculino; 

• CNH categoria D; 

•  Disponibilidade de horário; 

• Preferencialmente, possuir experiência no cargo. 

Remuneração= R$ 1.256,00 + Diária Viagem + R$ 287,00 de Vale Alimentação. 

Os interessados deverão  entregar currículo com foto, no 
Depto de Recursos Humanos da COOPRATA,  nos dias 02 e 
03/05/2016,  das 07:00 às 10:30h e das 13:00 às 16:00 horas. 

Anexar ao currículo os seguintes documentos:  
 Escolaridade;   
 Experiências;  
 Foto recente e colorida; 
 Cópia Carteira de Trabalho (parte foto, qualificação civil e contratos); 
 Cópia RG; 
 Cópia CPF; 
 Cópia Certificado Reservista; 
 Cópia CNH; 

As etapas do processo serão divulgadas na porta do Depto RH,  
dia 04/05/2016  16:00 hs 

 
COOPRATA                   

3431-8511 
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

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

Mercado de reposição 
travado

 Poucos são os negócios 
fechados, seja em função do início 
da pressão baixista no mercado 
do boi gordo, seja pela redução no 
volume de chuvas, o que diminui a 
capacidade de suporte das pasta-
gens e a demanda por reposição, 
sobretudo para bovinos jovens. 
No entanto, da mesma forma que 
para o boi gordo, a expectativa é 
de que não haja queda expressiva 
nos preços dos animais de repo-
sição já que a oferta, apesar de 

melhor, não está abundante. De 
maneira geral, a maior procura 
acontece pelas categorias mais 
eradas. Em São Paulo, o boi ma-
gro (12 arrobas) está cotado em 
R$ 2.040,00 por cabeça, aumento 
de 0,5% na semana. Atualmente, 
no estado, são necessárias 13 ar-
robas de boi gordo para a compra 
de uma cabeça da categoria, valor 
3,1% menor quando comprado ao 
início do ano. (Fonte: Scot Consul-
toria)

Lentidão no mercado do boi 
 Mercado do boi gordo 
com pouca movimentação na úl-
tima segunda-feira, 18. Cenário 
típico deste dia da semana. Nas 
praças de Barretos/SP e Araçatu-
ba/SP a arroba do boi gordo ficou 
cotada em R$ 155,00 e R$156,00, 
à vista, respectivamente. Existem 
indústrias ofertando valores abai-
xo da referência, mas sem muitos 
negócios realizados. O aumento 
gradativo da oferta de animais ter-

minados vem exercendo pressão 
de baixa no mercado. O boi casa-
do de animais castrados ficou co-
tado em R$ 9,49/kg, desvaloriza-
ção de 4,4% em relação ao início 
de abril. A margem de comerciali-
zação das indústrias, consideran-
do a carne com osso e derivados, 
está em 10,0%, queda de mais de 
três pontos percentuais em rela-
ção ao início do mês. (Fonte: Scot 
Consultoria)
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Prisões em virtude de mandatos de 
prisão na cidade do Prata

 Durante patrulhamento 
preventivo, policiais ao abor-
dar Jose Donizeti Constanti, foi 
constatado que havia um man-
dado de prisão em seu desfa-
vor, oriundo da cidade do Prata. 
O autor foi preso e conduzido 
à delegacia de policia. Em pa-

trulhamento rural pela estrada 
vicinal de acesso ao Patrimônio 
de Rio do Peixe, foi abordado 
Gilvan Joaquim dos Santos, 
que possuía 03 mandados de 
prisão em seu desfavor oriun-
dos da comarca de Uberaba/
MG.

China amplia compras 
do agro brasileiro

 A China segue como 
principal destino das exporta-
ções agropecuárias brasilei-
ras em valores. Em março, o 
país asiático comprou U$ 2,8 
bilhões – alta de 25,6% em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. A soja em grão 
foi o produto mais embarca-
do, e rendeu US$ 2,3 bilhões. 
Outros produtos também me-
recem destaque como a celu-
lose, com US$ 158 milhões. Já 
as carnes chegaram ao valor 
recorde de cerca de US$ 152 
milhões – US$ 12 milhões de 
carne suína, US$ 62 milhões 

bovina e US$ 78 milhões de 
frango. Segundo Tatiana Pa-
lermo, secretária de Relações 
Internacionais do Agronegócio 
o Ministério da Agricultura, as 
exportações do agronegócio 
este ano vêm mostrando com-
portamento mais favorável do 
que em 2015, mesmo em um 
ambiente de queda de preços 
internacionais. “O mês de mar-
ço manteve a trajetória de cres-
cimento e apresentou valores 
superiores em torno de 6%, se 
comparados ao mesmo perí-
odo do ano passado”. (Fonte: 
Ministério da Agricultura)

Combate ao trafico de drogas na 
cidade do Prata

 Em operação antidrogas, 
policiais militares visualizaram 
Bernardo Ferreira Junior, em um 
veiculo Parati de cor verde, placa 
GOT 8793, entregando entorpe-
cente para Fabricio Jose Alves 
Vitalin e Francisco Cândido de 
Andrade. Ao serem abordados lo-
calizamos com o autor Fabrício 03 
pedras de crack, 01 celular e com 
autor Francisco 02 tabletes de ma-
conha pesando 14 gramas.  Logo 
após também foi abordado o autor 

Bernardo no veiculo Parati, onde 
durante buscas foi localizado no 
interior do veículo, 01 tablete de 
maconha, pesando 07 gramas, 05 
pedras de crack, R$ 157, 00 reais 
em notas fracionadas e 01 telefo-
ne celular. Na residência do autor 
Bernardo foram encontrados 03 
rolos de papel de alumínio. Os au-
tores foram presos e conduzidos 
à delegacia de policia, juntamente 
a droga, o veiculo e os materiais 
apreendidos.

 Durante operação anti-
drogas, policiais militares recebe-
ram denuncia de que um individuo 
de cor branca, trajando bermuda e 
camiseta branca estava traficando 
entorpecentes nas proximidades 
do cemitério. Em rastreamento foi 
abordado o autor António Carlos 
Machado da Costa, com as mes-
mas características repassadas e 
durante as buscas foi localizado 
no bolso de sua bermuda 38 pe-
dras de crack prontas para a ven-
da; 04 buchas de crack em pó; 01 
aparelho de telefone celular e R$ 
19 reais em moedas e notas fra-
cionadas. Na sua residência foi 
localizado também 01 aparelho 
de telefone celular e 01 rolo de 

papel insufime. O autor foi preso e 
conduzido à delegacia de polícia, 
juntamente com a droga e os ma-
teriais apreendidos.

Apreensão de arma de 
fogo e munições 

 Durante operação arma-
mento/desarmamento policiais re-
ceberam informações que o autor 
Rosmenio Nascimento, possuía 
armas de fogo de forma ilegal em 
sua residência. Policiais desloca-
ram ao local e com autorização 
do autor foi realizado uma busca 
minuciosa no interior do imóvel, 
onde foi localizado debaixo do 
guarda roupa do autor, uma espin-
garda carabina calibre 22 e dentro 
do guarda roupa 12 cartuchos in-
tactos calibre 22 e um carregador. 
O autor foi preso e conduzido à 

delegacia de polícia, juntamente 
com a arma apreendida.

 O PT tentará, para o dia 
da votação do processo de ad-
missibilidade do impeachment 
de Dilma no Senado, 11 de maio, 
organizar paralisações por todo 
o país. Será a primeira investida 
da legenda no sentido de promo-
ver um dia de greve desde o iní-
cio do processo de afastamento 
da presidente. A ideia é utilizar a 

influência que o partido tem em 
sindicatos ligados à CUT. Seria 
um prenúncio do que Temer terá 
de enfrentar? Líderes sindicais já 
disseram que Temer não terá um 
só dia de paz se assumir a Presi-
dência da República. O dia da vo-
tação do afastamento ainda não 
foi definido. (Fonte: Site Revista 
ÉPOCA)

PT articula paralisações de 
categorias para dia de votação 

do afastamento de Dilma


