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18 de Maio- Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial

Plano de Mobilidade 
Urbana do Município de Prata

 A Prefeitura Municipal 
do Prata apresentou sexta (20) 
de maio o 1º Workshop para ela-
boração do PRAMU- Plano de 
Mobilidade Urbana do Município 
de Prata, a apresentação acon-
teceu na Universidade Aberta e 
Integrada de Minas Gerais (UAI-
TEC) Polo Prata e contou com 

a participação de autoridades, 
empresários e lideranças do mu-
nicípio. O PRAMU já começou 
a ser desenvolvido para que o 
Prata possa atingir o seu objeti-
vo de um plano especial em que 
melhora a mobilidade urbana e 
resulte na qualidade de vida dos 
pratenses.

 O Movimento da Luta An-
timanicomial se caracteriza pela 
luta pelos direitos das pessoas 
com sofrimento mental. A Prefei-
tura Municipal juntamente com 
CAPS (Centro de Atenção Psicos-
social) entra em combate à ideia de 
que se deve isolar a pessoa com 
sofrimento mental, sendo assim le-

vamos todos pacientes para a Pra-
ça XV de Novembro fazendo lem-
brar que como todo cidadão estas 
pessoas têm o direito fundamental 
à liberdade, o direito de viver em 
sociedade, além do direto de rece-
ber cuidado e tratamento sem que 
para isto tenham que abrir mão de 
seu lugar de cidadãos.

Prefeitura Municipal e Presídio do Prata fir-
mam parceria para o combate as endemias

PROJETO VIDA MELHOR, 
VOLTANDO PARA CASA

 Um grupo de cinco de-
tentos do Presídio do Prata está 
realizando desde sexta feira dia 
20/05/2016, o trabalho de com-
bate às endemias, focando inicial-
mente o combate aos mosquitos 
transmissores da Dengue, do 
Zika Vírus e da Febre de Chikun-
gunya. O projeto é fruto de parce-
ria entre a unidade Prisional, re-
presentado pelo Diretor Geral do 
Presídio Luciano de Sousa Braga, 
Prefeitura Municipal representada 
pelo Prefeito Dr. Anuar Arantes 
Amui, avalizado pelo Poder Ju-

diciário da Comarca de Prata, 
através da Juíza de Direito MMª. 
Dra. Danielle Louise Rutkowski 
Dias Engel. Segundo a Geren-
te de Produção do presídio, Sra. 
Jandira Maria, o projeto tem como 
objetivo aproveitar a mão de obra 
de detentos da Unidade Prisional 
local, para prestação de serviços 
de manutenção de espaço públi-
co e combate as endemias, tendo 
esta ação a meta social da profis-
sionalização, capacitação e qua-
lificação para a ressocialização 
dos detentos.

Medalha Alferes Tiradentes
 Criada pelo decre-
to 29.774, de 17 de Julho de 
1989, a Medalha Alferes Tira-
dentes é a mais alta comenda 
da PMMG e tem como objetivo 
distinguir personalidades e en-
tidades que prestam relevantes 

serviços. É uma referência ao 
Protomártir da Independência 
do Brasil, Joaquim José da Sil-
va Xavier, o Tiradentes, cujo 
valor e exemplo de amor à Pá-
tria transcendem as fronteiras 
do tempo.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
LUCRO DA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL DESABA 45,9% NO 1O. 
TRIMESTRE. O BANCO ESTATAL, 
MAIOR CONCESSOR DE CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO DO PAÍS ANUNCIOU 
QUE SEU LUCRO LÍQUIDO DE JA-
NEIRO A MARÇO FICOU EM R$ 838 
MILHÕES - Uma forte desaceleração 
das receitas com crédito e serviços 
levou o lucro da Caixa Econômica Fe-
deral a cair praticamente à metade no 
primeiro trimestre, com a inadimplên-
cia voltando a subir. O banco estatal, 
maior concessor de crédito imobiliário 
do país, anunciou que seu lucro líqui-
do de janeiro a março ficou em 838 
milhões de reais, queda de 45,9 por 
cento ante a mesma etapa de 2015. 
O resultado operacional, que mede o 
desempenho recorrente do banco, teve 
queda ainda maior, 52,2 por cento na 
comparação anual, para 385 milhões 
de reais. Um dos responsáveis por 
esse declínio foi a desaceleração das 
receitas com financiamento. No fim de 
março, o estoque de crédito da Caixa 
era de 684,16 bilhões de reais. Embora 
a alta de 9,2 por cento em 12 meses 
seja muito superior aos rivais privados 
no período, que chegaram a ter retra-
ção, o número mostra uma forte desa-
celeração da Caixa, cujos empréstimos 
chegaram a crescer mais de 40 por 
cento anualmente em anos recentes. 
As receitas com operações de crédito 
cresceram 14,9 por cento ano a ano, 
embora tenha caído 1 por cento na 
base sequencial. E as receitas com ta-
rifas e serviços tiveram incremento de 
8,3 por cento na mesma comparação, 
para 5,29 bilhões de reais. A Caixa viu 
seu índice de inadimplência acima de 
90 dias fechar o primeiro trimestre em 
3,51 por cento, leve recuo de 0,04 pon-
to sobre dezembro, mas salto de 0,66 
ponto sobre um ano antes. Por outro 
lado, a despesa da Caixa com provisão 
para perdas com calotes teve queda 
de 24,2 por cento sobre um ano antes, 
para 3,8 bilhões de reais. Sobre o tri-
mestre imediatamente anterior, o recuo 
foi de 3,6 por cento. De todo modo, a 
rentabilidade da Caixa sobre o patri-
mônio líquido médio, índice que mede 
como os bancos remuneram o capital 
do acionista, ficou em apenas 10,27 
por cento, queda de 3,45 pontos sobre 
um ano antes e uma das menores dos 
últimos anos. (Agência Reuters - São 
Paulo/SP) 
XÔ ELEIÇÕES - Nos corredores do 
33o. Congresso Mineiro de Municípios, 
no Expominas, o que mais se ouviu foi 
gente reclamando das eleições neste 
ano. Até prefeitos estão desistindo da 
disputa, pela falta de dinheiro e pelo 
desgaste da classe política. Não de-
mora a surgir um movimento pelo adia-
mento do pleito. Para cuja realização, 
aliás, o TSE alega não ter verbas sufi-
cientes. (Jornal A Folha Regional - Mu-
zambinho/MG)
CONTAMINAÇÃO - Mesmo com o 
esforço do governador Fernando Pi-
mentel para evitar que crise política 
nacional contamine a sua relação no 
Legislativo mineiro, a comunicação 
entre Executivo e Legislativo está cada 
dia mais tensa. O PMDB lidera a lista 
de insatisfação e tem barrado as vota-
ções na Assembléia. De olho nas elei-
ções municipais, os deputados querem 
o que o governo não tem: dinheiro para 
a realização de obras nos municípios. 
ESTREMECIDOS - A relação entre o 
presidente da Assembléia Legislativa, 
Adalclever Lopes, e o governador Fer-
nando Pimentel passa por uma fase 
que se pode dizer pouco amistosa. 
Não há confrontos, mas também não 
há encontros. O esfriamento da rela-
ção, segundo dizem pessoas ligadas 

ao deputado, tem relação com a nome-
ação do deputado Mauro Lopes, pai de 
Adalclever, para o ministério de Dilma.
PARALISIA - A indefinição política 
paralisou a economia brasileira. Esse 
compasso de espera tem reflexos per-
versos, com fechamento de empresas, 
aumento de desemprego, falta de in-
vestimento e um pessimismo genera-
lizado. No Congresso Nacional, todas 
as atenções estão voltadas para o 
novo governo. Os projetos de interesse 
da população estão parados, também 
à espera de uma definição para os 180 
dias do governo interino de Michel Te-
mer. (Revista Viver - Belo Horizonte/
MG)
O GOLPE DO PT DENOMINADO 
"ALOPRADOS" - O PT se acostumou 
a ganhar tudo no grito, posto que por 
muitos anos somente eles usavam de 
militância de rua e de redes sociais 
para formar opinião. É comum ouvir-
mos relatos de que dentro da militân-
cia havia organismos para implantar 
notícias até mesmo falsas, fazendo-as 
parecer verdadeiras. Para ilustrar vou 
lembrar do caso "dos Aloprados", es-
cândalo envolvendo dossiê falso para 
beneficiar o então candidato Aloizio 
Mercadante em campanha pelo PT 
em 2006 para a sucessão estadual em 
São Paulo. Entre os envolvidos, ha-
via figuras próximas ao ex-presidente 
Lula, como seu amigo Jorge Lorenzetti, 
conhecido como o "churrasqueiro” do 
Palácio do Planalto. À época foi pre-
so com o grupo à quantia de 1,7 mi-
lhão. Que serviços presta o ex-ministro 
Aloisio Mercadante? O triste é ver que 
maneiras escusas continuam quando 
falamos no ex-ministro Aloísio Merca-
dante. Recentemente ele foi pego em 
uma gravação onde propunha ao ex-
-senador Delcídio Amaral que ficasse 
calmo. Para calar o ex-senador o ex-
-ministro que gozava de plena confian-
ça da presidente afastada Dilma Rous-
seff, oferece ajuda financeira à família 
de Delcídio e promete usar a influência 
política do governo junto ao Senado e 
ao Supremo Tribunal Federal para ten-
tar evitar a cassação do ex-senador e 
conseguir sua libertação. O que não 
entendo é porque o ex-ministro não foi 
preso, posto que Delcídio Amaral foi 
preso pelo mesmo "modus Operandi", 
quando oferecia favores ao filho de 
Cerveró, segundo o mesmo a pedido 
do ex-presidente Lula. (Inêz Valadares 
- Sete Lagoas/MG)
PT E PMDB ADMINISTRAM OS 
MAIORES MUNICÍPIOS DE MINAS - 
Se o pleito eleitoral f9osse hoje, PT e 
PMDB, dois dos principais partidos da 
base aliada do governo mineiro, esta-
riam seguindo caminhos opostos nas 
principais cidades: Juiz de Fora, Ube-
raba, Teófilo Otoni, Poços de Caldas, 
Pouso Alegre, Sabará, Governador Va-
ladares, Ipatinga e Coronel Fabriciano. 
A novidade relativa às eleições munici-
pais no Estado fica por conta da deci-
são do deputado Paulo Guedes (PT), 
em se candidatar à Prefeitura de Mon-
tes Claros. Ele tomou esse caminho 
para aproveitar a oportunidade diante 
da prisão do atual prefeito Ruy Muniz, 
seu adversário político na cidade. (Jor-
nal Edição do Brasil - Belo Horizonte/
MG)
FRAUDE NAS ELEIÇÕES - O minis-
tro Gilmar Mendes, novo presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
vê "enormes chances de fraudes" nas 
eleições municipais 2016. O ministro 
revelou suas preocupações com rela-
ção às eleições. "A bem da verdade, 
trata-se de verdadeiro salto no escuro, 
já que tal mudança se deu sem qual-
quer transição, passando-se direta-
mente do subsídio empresarial à con-
tribuição privada individual, e tudo sem 
nenhuma modificação nos trâmites e 

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) 99974-7205.
VENDO UM SITIO DE 5,5 ALQUEIRES - Bem localizado, todo formado, bom 
de água, 17 km próximo da cidade do Prata/mg., valor a combinar: fone: 99971-
7066 -  99646-8174.
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

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

ANUNCIE NO

padrões eleitorais." (Jornal Diário Boca 
do Povo - Sete Lagoas/MG). 
CORRIDA CONTRA O TEMPO - Cre-
dores internacionais da Oi estão apa-
vorados com a lentidão da companhia 
na reestruturação de sua dívida de 50 
bilhões de reais. As negociações ofi-
ciais entre os assessores PJT (pela 
Oi) e Moelis (pelos credores) come-
çaram apenas em 16 de maio. Mas 
a Oi não tem caixa para pagar os 8,3 
bilhões de reais de sua dívida que ven-
cem em 2016 - cerca de 1 bilhão ven-
ce até julho. Antes disso, os credores 
internacionais querem uma proposta. 
A expectativa deles é que, ao final do 
processo, a Oi seja uma empresa com 
uma dívida que não supere 2,5 vezes 
sua geração de caixa. Os credores es-

peram acabar donos de 95% do capi-
tal. A Oi e os assessores não comenta-
ram. (Revista Exame - São Paulo/SP) 
CHEFE DA PF EM MG SERÁ SE-
CRETÁRIO - A nomeação do superin-
tendente regional da Polícia Federal 
no Estado, Sérgio Barboza Menezes, 
como secretário de Estado de Defesa 
Social foi publicada no Diário Oficial de 
Minas Gerais. O governador Fernan-
do Pimentel (PT) escolheu o chefe da 
corporação para assumir a pasta, que 
até o fim de março era comandada 
pelo deputado federal Bernardo San-
tana (PR). Indiciado pela PF, Pimentel 
é acusado pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro, na ope-
ração Acrônimo. (Jornal Metro - Belo 
Horizonte/MG)      

IPTU dos Bairros Colina Park e Jacarandá
 O escritório de vendas de lotes dos Bairros 
Colina Park Boulevard e Residencial Parque do Jaca-
randá informa aos compradores de que os carnês de 
IPTU, já se encontram disponíveis para serem entre-
gues aos mesmos no seguinte endereço: Praça XV 
de Novembro 559, ao lado do Banco HSBC.

 Palavras bíblicas ditas 
por um centurião romano dirigi-
das a Jesus Cristo quando a Ele 
foi feito um pedido: “Senhor, não 
sou digno de que entres em minha 
casa” (Lc 7,6). A dignidade reve-
la a identidade da pessoa. É um 
tema preocupante, porque a ação 
tem que coincidir com o estilo de 
vida das pessoas. Sabemos que 
em várias situações a prática é 
outra, diferente do discurso profe-
rido. Diante das contradições que 
acontecem no exercício de nossa 
cidadania, e até nas práticas da 
vida cristã, podemos ser facilmen-
te tapeados. Isto tem sido muito 
comum nas escolhas que fazemos 
em tempo de eleições. Às vezes 
somos influenciados pelas aparên-
cias, pelos discursos e acaba nos 
dando mal, tendo que sofrer as 
consequências de administrações 
incompetentes e tendenciosas. O 
natural desconhecimento histórico 
que temos da vida pregressa de 
uma pessoa, aquilo que fica ape-
nas na penumbra de nossa mente, 
pode nos levar a grandes erros no 
momento da escolha, por exem-
plo, no caso do voto. Não bastam 
as influências midiáticas e as cam-
panhas instantâneas. Não é fácil 
conhecer uma pessoa para saber 
se ela tem verdadeira dignidade 
pessoal. A maneira autêntica de 

vida de Jesus de Nazaré conseguiu 
mobilizar as comunidades de seu 
tempo. Com isto, muitas pessoas 
começaram a ficar de seu lado e 
a segui-Lo. Seu principal objetivo 
era de promover a vida de forma 
inclusiva. Isto significa que Ele não 
fazia acepção de pessoas e con-
seguia recuperar a dignidade e o 
valor humano de todos que tinham 
contato com seu caminhar. O Bra-
sil não pode continuar sendo um 
país que discrimina seus patrícios, 
deixando muita gente numa vida 
totalmente indigna. Precisa acertar 
sua trajetória administrativa e colo-
car sua conduta apoiada na justiça 
e na honestidade. Sabemos que 
para isto é fundamental purificar 
seus órgãos de decisão e gestão, 
mudando as pessoas desprepara-
das no campo da moral e da ética. 
O povo brasileiro tem ficado muito 
indignado diante de tanta irrespon-
sabilidade dos administradores pú-
blicos. Isto fica mais grave ainda 
vendo cargos importantes sendo 
assumidos por quem tem contas 
a pagar na justiça. O que esperar 
dessas pessoas se ninguém dá o 
que não tem. O país fica ameaça-
do na sua dignidade, e quem sofre 
mesmo com isso é o povo, princi-
palmente os mais indefesos. (Dom 
Paulo Mendes Peixoto - Arcebispo 
de Uberaba).

A dignidade pessoal
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

 Em artigo publicado neste 
domingo, 22, o jornal americano New 
York Times chama a atenção para o 
fato de o partido que governa o Brasil, 
o PMDB, ser o mesmo que “arruinou 
o Rio de Janeiro”, na visão do jornal. 
“Quando o novo presidente do Brasil, 
Michel Temer, tomou as rédeas da 
nação – após o afastamento da presi-
dente Dilma Rousseff – ele prometeu 
um novo dia da ‘salvação nacional”, 
escreve o correspondente Simon Ro-
mero. “Mas o que Temer não mencio-
nou é que seu partido e seus aliados 
exercem imenso poder no estado do 
Rio de Janeiro há boa parte da última 
década- e esse lugar precisa de muita 
salvação também”. A reportagem cita 
o economista Marcelo Portugal, que 
disse que o Rio está se transformando 
em “uma mini-Venezuela”, na medida 
em que seus líderes descobrem no-
vas maneiras de desperdiçar a maior 
bonança de petróleo do Brasil. O jor-
nalista aponta que a corrupção na Pe-
trobras freou o avanço dos royalties do 
petróleo, provocando um rombo gigan-
tesco nas finanças do estado. Além da 
crise fiscal, o jornal avalia erros em 
projetos Olímpicos, como o caso da 
ciclovia Tim Maia, que custou R$ 44,7 
milhões aos cofres cariocas e desabou 

em abril deste ano, e a poluição na 
Baía de Guanabara, local onde ocor-
rerão algumas competições aquáticas. 
A reportagem também critica a postura 
de governantes específicos do PMDB, 
como o ex-governador do estado, 
Sergio Cabral, que teria recebido em 
propina o equivalente a 5% do custo 
para a reforma do Estádio do Maraca-
nã e outras obras públicas. Ainda em 
relação a Cabral, o jornal lembra que 
a campanha de “pacificação” feita para 
retirar a imagem violenta da cidade 
também teve falhas, resultando em on-
das de assaltos, aumento nas taxas de 
homicídio e de mortes de crianças por 
bala perdida. O jornal destaca, ainda, 
que mesmo que as finanças da cidade 
estejam melhores que as do estado, 
a administração do prefeito do PMDB 
Eduardo Paes tem sido acusada de in-
competência e má-gestão envolvendo 
alguns dos projetos olímpicos. A publi-
cação põe em xeque a capacidade do 
Rio de Janeiro de se recuperar da atu-
al situação. Diz que, enquanto Temer 
tenta recolocar a economia brasileira 
em uma posição mais sólida, o Rio é 
um trágico exemplo do que pode acon-
tecer ao resto da nação sob a lideran-
ça do PMDB. (Fonte: Site Opinião & 
Noticia)

NYT: ‘O mesmo partido que arruinou 
o Rio está comandando o país’

 O presidente interino Michel 
Temer disse nesta terça-feira (24), ao 
anunciar as propostas da nova meta 
fiscal do governo, que será preciso 
tempo para "tirar o país da crise" e 
classificou a aprovação como o pri-
meiro teste do governo. "Quero enfati-
zar que não é em prazo de 12 dias ou 
dois meses que se vai tirar o Brasil da 
crise", afirmou. Segundo Temer, que 
citou a previdência social e um limite 
para o crescimento da despesa do 
setor público, outras medidas serão 
apresentadas com o tempo. "No dia de 
hoje temos uma votação de uma ma-
téria importante para o governo, que 
é a ampliação da meta [fiscal]. Esse 
será o primeiro teste. De um lado, do 
governo, do outro lado, do Legislativo, 
para revelar ao brasileiro que estamos 
trabalhando", disse Temer. "Eu preci-
so dos senhores", completou o presi-
dente interino, justificando que a nova 
meta dará um "clima de tranquilidade" 
ao país. O interino também lembrou 
que não vê problemas em repensar 
ações e reiteirou que seu "governo 
será do diálogo" e que "sabe o que fa-
zer no governo" porque já "tratou com 
bandido". "Falam como se quem está 
no governo não pudesse voltar atrás. 
Nós somos como JK [Juscelino Ku-
bitschek], nós não temos compromis-
so com o equívoco", disse. "Eu sei o 
que fazer no governo. Quando perce-
ber que houver equívoco, consertá-lo-
-ei." Antes de falar sobre as propostas 
de meta fiscal, o presidente interino 
Michel fez considerações sobre o go-
verno, chamando-as de preliminares. 
Em uma delas, disse que e "nenhuma 
medida será tomada sem concordân-
cia da sociedade" e que "ninguém 
quer barrar investigações". Temer dis-
se que quer "cumprir uma missão que 
Deus colocou em sua frente".

Veja as principais medidas anun-
ciadas: Repasse de recursos do 

BNDES para o Tesouro
O governo pretende determinar que o 
BNDES (Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social) re-

passe pelo menos R$ 100 bilhões ao 
Tesouro Nacional. O valor, segundo o 
presidente Temer, seria pago em par-
celas sendo que a primeira teria o valor 
de R$ 40 bilhões. Ainda de acordo com 
Temer, a equipe econômica está ava-
liando o aspecto jurídico desse repas-
se para evitar questionamentos legais. 
O ministro Henrique Meirelles afirmou 
que o repasse de recursos do caixa 
do BNDES para o Tesouro não deve-
rá afetar a capacidade de investimento 
da instituição. "O BNDES hoje possui 
caixa suficiente para pagar ao Tesouro 
Nacional esses créditos como também 
manter todo o projeto de financiamento 
e participação nas concessões. Tudo 
isso foi levado em conta de forma cui-
dadosa para que o BNDES seja um 
agente ainda mais importante no pro-
cesso de desenvolvimento e agora, 
cada vez mais das concessões", afir-
mou.

Limitação da dívida primária pela 
variação da inflação

A equipe econômica pretende enviar 
uma PEC (Proposta de Emenda Cons-
titucional) para limitar os gastos públi-
cos. Segundo Temer, a proposta a ser 
enviada vai limitar o crescimento da dí-
vida do governo à variação da inflação 
do ano anterior. De acordo com o minis-
tro da Fazenda, o teto da dívida primá-
ria do governo será definido da seguin-
te maneira: o total da dívida de 2017, 
por exemplo, será a soma da dívida 
registrada em 2016 somada à inflação 
registrada em 2016. Meirelles explicou 
que essa definição, que depende de 
aprovação pelo Congresso Nacional, 
vai alterar a forma como são definidas 
as despesas de setores como Educa-
ção e Saúde. Atualmente, os percentu-
ais destinados aos gastos nessas duas 
áreas são definidos pelas receitas do 
governo e não pela dívida."É um me-
canismo direto, simples e objetivo. (Os 
gastos em) Saúde e Educação serão 
feitos compatibilizando o critério de vin-
culação a esse novo programa de teto 
anual baseado na inflação", afirmou 
Meirelles. (Fonte: Site UOL)

Vamos levar tempo para tirar 
o país da crise, diz Temer

Meirelles: governo descarta 
elevar impostos "no momento"

 O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, disse nes-
ta terça-feira que o governo não 
está "no momento" considerando 
aumento de impostos. Segundo 
o ministro, o governo vai tomar 
medidas como a contenção dos 
gastos públicos para evitar a ele-
vação da carga tributária e pode-
rá reduzir subsídios. "Em último 
caso, em algum momento, pode-
-se temporariamente estabelecer 
ou propor algum imposto, se for 
necessário, à frente. Há consenso 
de que a carga tributária brasilei-
ra hoje já está num nível elevado. 
É importante não sobrecarregar 
ainda mais a sociedade com im-
postos", disse Meirelles, durante 
a entrevista coletiva para detalhar 
as primeiras medidas econômicas 
do governo do presidente interino 
Michel Temer. Ao anunciar as no-
vas medidas aos líderes da base 
aliada no Congresso, o presiden-

te interino Michel Temer disse que 
enviará uma emenda constitu-
cional ao Congresso para limitar 
gastos públicos. As despesas do 
setor público, segundo Temer, se 
encontram em uma trajetória in-
sustentável. "Vamos apresentar a 
proposta de emenda que limitará 
o crescimento dos gastos", disse. 
Meirelles também destacou, du-
rante a entrevista para detalhar 
as medidas de contenção do dé-
ficit público, que a devolução de 
aproximadamente R$ 100 bilhões 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) ao Tesouro Nacional 
faz parte da boa gestão das con-
tas públicas. "Esses recursos es-
tavam ociosos, causando custo 
desnecessário. Estamos fazendo 
uma boa gestão das contas públi-
cas, como mencionou o presiden-
te Temer", disse Meirelles. (Fonte: 
Revista VEJA)

Monsanto rejeita oferta de 
compra da Bayer, mas segue 

aberta a negociar
 O gigante da agricultura 
americano Monsanto, especia-
lizado em organismos genetica-
mente modificados (OGM) e em 
pesticidas, rejeitou na terça-feira 
(24) uma oferta de compra por 
US$ 62 bilhões feita pela em-
presa farmacêutica alemã Bayer 
AG, considerando-a insuficiente, 
mas se declarou aberta a nego-
ciar. O conselho de administra-
ção da Monsanto "considerou 
por unanimidade que a oferta da 
Bayer AG é incompleta e finan-
ceiramente inapropriada", disse 
a empresa em um comunicado 
assinado pelo presidente, Hugh 
Grant. A Monsanto acrescentou, 
porém, que "continua aberta a 
manter discussões construtivas 
para determinar se uma transa-
ção é possível". Grant disse que 

a oferta da Bayer "subestima sig-
nificativamente" a companhia e 
não dá garantias suficientes de 
como a empresa alemã finan-
ciaria a transação ou de como 
lidaria com os possíveis ques-
tionamentos das autoridades re-
gulatórias do mercado. A Bayer 
apresentou na segunda-feira à 
Monsanto a maior proposta de 
aquisição já feita por um grupo 
alemão, ao oferecer pagar US$ 
122 por ação da empresa, o que 
significaria um total de cerca de 
US$ 62 bilhões. A proposta pro-
vocou uma subida nas ações da 
Monsanto, mas só até a marca 
de 106 dólares, devido à expec-
tativa de que a oferta seria rejei-
tada e de que a Bayer deveria 
melhorá-la. Por outro lado, as 
ações da Bayer caíram.
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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 30 e 31/05/2016, 
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 01/06/2016, às 17:00 h. 

 
COOPRATA                   

3431-8511 
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 A vacinação é o méto-
do mais eficaz para proteger os 
animais de doenças. Porém, por 
outro lado, se for feito de forma 
errada pode causar diminuição 
no bem-estar dos bovinos, com 
perda na carcaça, desperdícios 
do medicamento e prejuízos 
econômicos. Vacinar animais 
com eficácia economiza tempo 
e dinheiro. A imunização feita de 
forma correta traz resultados ex-
celentes ao país, como é o caso, 
por exemplo, na erradicação da 
febre aftosa com vacinação em 
alguns estados (Tocantins, Mato 

Grosso do Sul, Piauí e outros) e 
o controle da raiva em herbívo-
ros. Todavia, não basta apenas 
aplicá-la se outros manejos não 
forem observados. Cuidados 
que vão desde a limpeza do local 
onde vivem os animais até o mo-
mento exato da aplicação e con-
tenção do indivíduo. A adoção 
do manejo racional na vacinação 
proporciona benefícios econômi-
cos diretos, tais como diminuição 
na perda de vacina, redução de 
danos aos equipamentos e baixo 
risco de acidentes de trabalho. 
(Fonte: Revista AG)

Dez dicas de vacinação bovina

 O senador Telmário Mota 
(PDT-RR), adversário político de Ro-
mero Jucá (PMDB-RR), apresentou 
nesta terça-feira ao Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar representa-
ção para que o peemedebista perca o 
mandato parlamentar. A alegação de 
Telmário é a de que o agora ex-minis-
tro do Planejamento atuou para barrar 
investigações da Operação Lava Jato, 
como ficou evidenciado no áudio em 
que Jucá conversa com o ex-presiden-
te da Transpetro Sergio Machado so-
bre conter a "sangria" provocada pela 
ofensiva contra o petrolão. Telmário 
Mota foi relator no mesmo Conselho 
de Ética do processo que levou à cas-
sação do ex-líder do governo Delcídio 
do Amaral (ex-PT-MS), preso em no-
vembro do ano passado depois de ser 
flagrado em uma escuta ambiental em 
que negociava para que o ex-diretor da 
Petrobras Nestor Cerveró não fizesse 
um acordo de delação premiada. Ao 
final, Delcídio também se tornou dela-
tor da Lava Jato e afirmou que tentou 
comprar o silêncio do ex-dirigente por 
ordem do ex-presidente Lula. Em con-
versa com o Sérgio Machado, revelada 
pelo jornal Folha de S. Paulo, Romero 
Jucá sugeriu que uma possível mudan-
ça no governo federal resultaria em um 
pacto para "estancar a sangria" feita 
pela Lava Jato, que investiga ambos. 
O diálogo ocorreu semanas antes da 
votação do processo de impeachment 
de Dilma Rousseff na Câmara dos 
Deputados. O áudio tem mais de uma 

hora duração e está em posse da Pro-
curadoria Geral da República (PGR). 
"Em todos os momentos da gravação, 
há um claro propósito de que o novo 
governo, com o vice-presidente Michel 
Temer, resolva os 'problemas' que a 
Operação Lava Jato acarretou à classe 
política tradicional no Brasil. Os áudios 
demonstram a opinião do senador de 
que seria necessário afastar a presi-
dente da República Dilma Rousseff 
para que a sangria da Operação Lava 
Jato seja estancada", disse Telmário 
na representação. O documento tam-
bém é assinado pelo presidente do 
PDT Carlos Lupi. "O denunciado põe 
sob suspeição a atuação dos ministros 
da mais alta corte de justiça do País, 
conduta ao mesmo tempo hábil a criar 
desconfiança e descrédito da popula-
ção brasileira em relação ao correto 
funcionamento da justiça", afirmou. 
"Resta inequívoco o propósito do de-
nunciado de utilizar o governo de Mi-
chel Temer para atrapalhar ou impedir 
as apurações da operação contra os 
agentes políticos envolvidos. É clara, 
sem sombra de dúvidas, a intenção do 
senador denunciado de buscar prote-
ção policial e se esquivar do alcance 
das investigações mediante um gran-
de acordo". Com a representação, os 
próximos passos são a admissão da 
denúncia pelo presidente do Conselho 
de Ética João Alberto Souza (PMDB-
-MA) e a designação, por sorteio, de 
um relator para o caso. (Fonte: Revista 
VEJA)

Adversário político do peemedebista, 
Telmário Mota (PDT-RR) apresentou uma 
representação no colegiado, acusando 

o ex-ministro do Planejamento de tentar 
barrar as investigações da Lava Jato

 Atualmente, a Associa-
ção Nacional dos Confinado-
res (Assocon) tem identificadas 
por volta de 1.400 unidades de 
confinamento, entre pequenos, 
médios e grandes produtores. 
Boa parte dessas unidades de 
engorda estão inseridas em fa-
zendas de produção extensivas 
e servem como opção estraté-
gica para os produtores rurais 
no Brasil. De forma geral, 90% 
dos confinamentos mapeados 
podem ser caracterizados como 
estratégicos, ligados fortemente 
a sistemas de produção de ciclo 
completo e/ou recria – engorda. 

As propriedades restantes, 10%, 
podem ser denominadas como 
unidades de negócio. Nesse 
grupo, estão os confinamentos 
médios e grandes, que oferecem 
possibilidade de parceria ou exe-
cução do modelo de boitel para 
produtores que não possuem 
estrutura física para realização 
de uma engorda intensiva. Em-
bora existam propriedades com 
sistemas de terminação em con-
finamento de norte a sul do País, 
existem algumas condições que 
impactam fortemente o resultado 
dessa atividade. (Fonte: Revista 
AG)

Confinamento: 
escolha ou exigência
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De esquina, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço coberta, garagem, mini-piscina e cerca elétrica. 

Tratar: 99999-8767 ou 99136-0096.

ALUgO ExCELENTE CASAAbertas inscrições para concurso 
sobre segurança com a eletricidade

 Estudantes matriculados 
em escolas públicas municipais e 
estaduais e nas escolas do Sesi/
Senai e Sesc/Senac, com idade 
entre 6 e 15 anos, podem partici-
par do 5º concurso nacional de re-
dação e desenho promovido pela 
Associação Brasileira de Cons-
cientização para os Perigos da Ele-
tricidade - Abracopel, com o apoio 
da Cemig. As inscrições devem ser 
feitas no endereço eletrônico da 
entidade até o dia 31/08. O concur-
so deste ano tem como tema Ele-
tricidade com Segurança – Eu me 
preocupo! E visa incentivar a parti-
cipação de crianças, adolescentes 
e professores no desenvolvimento 
dos conceitos de segurança no uso 
da eletricidade, de forma a plantar 
valiosas sementes de mudança de 
cultura para o futuro.

 Modalidades
A modalidade desenho possui a ca-
tegoria 1 - para estudantes entre 6 
e 8 anos, e categoria 2 – voltada 

para crianças de 9 e 10 anos. A mo-
dalidade redação é destinada aos 
estudantes entre 11 e 13 anos (ca-
tegoria redação 1) e 14 e 15 anos 
(categoria redação 2).

 Premiação
A premiação será realizada na pró-
pria escola dos vencedores, em 
cerimônia previamente agendada 
com os envolvidos diretamente no 
processo do concurso. Os estudan-
tes e professores vencedores de 
cada categoria receberão tablet, li-
vro, troféu e certificado. As escolas 
dos vencedores recebem troféu e 
certificado. Os estudantes, profes-
sores e escolas classificados do 2º 
ao 5º lugares recebem premiação 
de acordo com o regulamento do 
concurso. Para obter mais infor-
mações e realizar inscrição os in-
teressados devem acessar o site 
da Abracopel disponível no link a 
seguir: http://abracopel.org/5-a-
-edicao-2016/regulamento-etapas-
-regionais/.

Por que Dirceu virou alvo mais 
uma vez da Lava Jato

 O ex-ministro José Dirceu 
teve mais um esquema de propi-
nas descoberto na investigação. 
Deflagrada nesta terça-feira (24), 
a operação Vício, a 30ª fase da 
Lava Jato, investiga o suborno re-
cebido por Dirceu de fornecedores 
de tubos da Petrobras. O dinheiro 
era repassado por um advogado 
do Rio de Janeiro e por operado-
res de São Paulo. Uma constru-
tora de fachada também era utili-
zada para repassar o dinheiro. Os 
contratos custaram mais de R$ 5 
bilhões à estatal e renderam mais 
de R$ 40 milhões de propina. Dois 
funcionários da Petrobras tam-
bém são investigados. O nome 
da operação é uma homenagem 
especial ao ex-ministro, que já foi 
condenado em uma ação penal da 
Operação Lava Jato a 23 anos de 
prisão – e agora deve responder a 
mais um processo no caso. Tudo 
isso enquanto ele ainda cumpria 
a sentença do mensalão – de 7 
anos e 11 meses de prisão. A ope-
ração Vício faz referência à siste-
mática, repetida e aparentemente 
dependente, prática de corrupção 
por determinados funcionários da 
Petrobras e agentes políticos "que 
aparentam não atuar de outra for-
ma senão através de atos lesivos 
ao Estado", de acordo com comu-
nicado da Polícia Federal. A PF 

também quis remeter à ideia de 
que alguns setores do Estado pre-
cisam passar por um processo de 
desintoxicação do modo corrup-
to de contratar. De acordo com o 
Ministério Público Federal, Dirceu 
recebeu pelo menos R$ 1 milhão 
pelo escritório de advocacia Ro-
cha Maia, cuja origem investigada 
é uma fornecedora de tubos. Dir-
ceu também recebeu mais de R$ 
1,5 milhão de propina da constru-
tora Credencial, uma empresa de 
fachada, como recompensa por 
contrato da Apolo Tubulars, ou-
tra fornecedora de tubos, com a 
Petrobras. Os policiais saíram às 
ruas para cumprir  28 mandados 
de busca e apreensão, 2 manda-
dos de prisão preventiva e 9 man-
dados de condução coercitiva nos 
Estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo. Três grupos de empresas 
são investigados por crimes de 
corrupção, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa porque 
utilizaram operadores e contratos 
fictícios para repassar propina de 
contratos da Diretoria de Serviços 
e da Diretoria de Abastecimento 
da Petrobras. Também é investi-
gado o pagamento de propina a 
executivo da área internacional da 
estatal por contratos de compras 
de navios-sondas. (Fonte: Site Re-
vista ÉPOCA)

Já condenado no mensalão e no petrolão, desta vez 
o ex-ministro foi flagrado como principal beneficiário 

de propina de fornecedores de tubos da Petrobras

Participação é voltada para estudantes de 
escolas públicas e tem o apoio da Cemig

Preços abaixo da referência vêm sendo 
mais comuns no mercado de reposição

 Preços abaixo da refe-
rência vêm sendo mais comuns. 
Na média geral do levantamento, 
considerando todas as categorias 
de machos anelorados e estados 
pesquisados, a variação de preços 
foi negativa em 0,4% na última se-
mana. O boi magro (12 arrobas), 
garrote (9,5 arrobas) e o bezerro 
desmamado (6 arrobas) apresenta-
ram quedas de 0,5%, 0,3% e 0,4%, 
respectivamente. A pressão baixista 
no mercado do boi gordo e o menor 

volume de chuvas, que diminui a ca-
pacidade de suporte das pastagens, 
são fatores que colaboram para esse 
cenário. Na Bahia, a longa estiagem 
enfrentada na maior parte do estado 
fez com que os preços caíssem em 
maior intensidade quando compara-
do ao restante do país. No estado, o 
boi magro e o garrote estão cotados 
em R$ 1.800,00 e R$ 1.550,00, por 
cabeça. Queda de 1,1% e 1,3% nos 
últimos sete dias, na mesma ordem. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Reajuste anual das tarifas da Cemig 
Distribuição é definido pela Aneel

  A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) definiu, 
nesta terça-feira (24/5), o índice 
médio de 3,78% para o reajuste 
das tarifas de energia elétrica da 
Cemig Distribuição, que passa 
a vigorar a partir do próximo sá-
bado (28/5), valendo até maio do 
ano que vem. Vale ressaltar que a 
definição das tarifas das distribui-
doras, bem como os processos de 
reajustes tarifários anuais e a re-
visões tarifárias, são gerenciados 
pelo órgão regulador do sistema 
elétrico e estão previstos nos con-
tratos de distribuição. O aumento 
para o consumidor residencial co-
mum é de 4,21%. Para os consu-
midores atendidos em alta tensão, 
o aumento médio a ser percebido 
será de 2,06%. Para os consumi-
dores atendidos em  média e baixa 
tensão o reajuste  será de 4,63%. 
De acordo com Maura Galuppo 
Botello Martins, superintendente 
de Regulação Econômico-finan-
ceira da Cemig, o consumidor so-
mente vai perceber o reajuste total 

a partir da fatura de junho – e que 
possuem vencimento em julho. 
“As datas de leitura das contas de 
energia são distribuídas ao longo 
do mês. Assim, em junho, os con-
sumidores pagarão uma parte do 
consumo ocorrido antes de 28 de 
maio ainda conforme a tarifa anti-
ga e a outra parcela do consumo 
já com o reajuste da tarifa”, explica 
a superintendente. A companhia 
ressalta que a Cemig Distribuição 
é a empresa do grupo Cemig que 
atende diretamente aos consumi-
dores e que o processo de revisão 
trata apenas da empresa de dis-
tribuição, e, portanto, não engloba 
as usinas, linhas e subestações 
de transmissão ou outras ativida-
des da Holding.

Composição da fatura
A tarifa visa assegurar às distribui-
doras receita suficiente para cobrir 
custos operacionais eficientes e 
remunerar investimentos neces-
sários para expandir a capacida-
de e garantir o atendimento com 
qualidade da população. Os cus-

Órgão regulamentador do sistema elétrico altera a tarifa 
de energia para consumidores de 774 municípios de Mg

tos e investimentos repassados 
às tarifas são calculados pela 
Aneel. A Aneel atua para que as 
tarifas sejam compostas por cus-
tos eficientes, que efetivamente 
se relacionem com os serviços 
prestados. Esse setor é dividido 
em dois segmentos: transmissão 
e distribuição. A transmissão en-
trega a energia à distribuidora; a 
distribuidora, por sua vez, leva a 
energia ao usuário final. Os en-
cargos setoriais são instituídos 
por leis. Alguns incidem somen-
te sobre o custo da distribuição, 
enquanto outros estão embutidos 
nos custos de geração e de trans-
missão. Quando a conta chega ao 
consumidor, ele paga pela com-

pra da energia (custos do gera-
dor), pela transmissão (custos da 
transmissora) e pela distribuição 
(serviços prestados pela distri-
buidora), além de encargos seto-
riais e tributos. Do valor cobrado 
na fatura, apenas 21,4% ficam 
na Cemig Distribuição e se desti-
nam a remunerar o investimento, 
cobrir a depreciação e o custeio 
da Concessionária. Os demais 
78,6% são repassados para cobrir 
a compra da energia (28,7%), en-
cargos setoriais (18,3%) e encar-
gos de transmissão (2,9%), ICMS 
(22,1%) e Pasep/Cofins  (6,5%), 
que são custos repassados aos 
governos estadual, federal e ou-
tros agentes do setor elétrico.
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A fria temporada 
de planejamento temerário

 Michel temer foi obrigado a 
discutir a relação com seus ministros 
enrolados com a Lava Jato bem antes 
do previsto. Eis o problema de quem 
aceita ser obrigado a suportar um re-
lacionamento politicamente temerário 
para tentar governar interinamente. Te-
mer sabe do altíssimo risco de divórcio 
litigioso com as velhinhas de taubaté 
que fingem apoiá-lo incondicionalmen-
te. A temporada de traições políticas 
no Brasil parece funcionar permanen-
temente. O "competente e dedicado" 
Jucá foi exonerado a fórceps... Nesses 
tempos de relações temerárias, soa in-
teressantíssima a notícia de que a Cor-
regedoria Nacional de Justiça, ministra 
Nancy Andrigui, tenha recomendado 
aos cartórios que não façam novas 
escrituras públicas de reconhecimento 
de uniões civis entre mais de duas pes-
soas. O Conselho Nacional de Justiça 
avalia a legalidade e legitimidade do 
registro de uniões poliafetivas ou trisais 
(quando incluem apenas três indivídu-
os). O CNJ acatou uma representação 
judicial da Associação de Direito de Fa-
mília e das Sucessões (ADFAS), que 
solicitou a proibição de novas escritu-
ras até que a matéria seja devidamen-
te regulamentada. A recomendação do 
CNJ gera uma reflexão sobre como 
lidar com um governo que depende 
de relações politicamente poliafetivas 
para sobreviver em ritmo de suruba 
institucional. O que fazer? Temer deve 
estar se perguntando...  O ministro vela 
de sete dias Romero Jucá foi apagado 
por uma gravação telefônica indiscre-
ta. A vida segue dura no governo inte-
rino - até agora bastante parecido com 
o anterior. A terça promete ser dramá-
tica. Tem prova de fogo no inferno do 

Congresso Nacional. Michel Temer 
precisa de autorização parlamentar 
para registrar o déficit primário de R$ 
170,5 bilhões em 2016.mPara apreciar 
a matéria, são necessários 257 deputa-
dos e 41 senadores presentes. Dureza 
na véspera de feriadão... Além disto, 
tem outro risco: 24 vetos presidenciais 
trancam a pauta de votação. A oposi-
ção já advertiuu que obstruirá a sessão 
marcada para as 11h. Temer tem até 
30 de maio para votar a mudança na 
meta. Caso isso não ocorra, Temer in-
correrá em crime de responsabilidade 
fiscal para pagar as despesas da má-
quina pública, por meio de pedaladas 
fiscais. Se o Congresso não autorizar 
o governo a registrar o rombo de R$ 
170,5 bilhões, será necessário um con-
tingenciamento de R$137,9 bilhões, o 
que poderá provocar a paralisação da 
máquina. A petelândia torce para que 
Temer caia da bicicleta. Por isso, farão 
o diabo para não permitir que o Presi-
dento ganhe uma espécie de "cheque 
especial" para segurar seus 180 dias 
de interinidade. Estão previstos novos 
vazamentos seletivos contra integran-
tes temerários da equipe de Temer. O 
problema é que pau que dá em Chico 
Buarque também dá em quem não tem 
a santidade política de um Papa Fran-
cisco. A Lava Jato também vai criar 
ainda mais problemas para os petistas 
e comparsas próximos. A previsão do 
tempo é que muita gente ruim passe 
um inverno super gelado na tal Repú-
blica de Curitiba. Dizem até que já tem 
gente treinando para tomar banho ge-
ladinho... A Lava jato 30 está em anda-
mento... Tem mais... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 24 de 
Maio de 2016). 
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