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Luiz Humberto cobra acostamento na BR-365, entre Uberlândia e Romaria

 A preocupação com a in-
segurança dos usuários da Rodo-
via BR-365, trecho entre Uberlân-
dia e Romaria, levou o deputado 
estadual Luiz Humberto Carneiro 
(PSDB) a solicitar a construção de 
acostamento e áreas de escape 
ao longo do trajeto. Em ofício dire-
cionado ao Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT) o parlamentar ressaltou 
que milhares de romeiros com 
destino ao município de Romaria 

transitam a pé pelo local nesta 
época do ano. Com a recente obra 
de reforma na BR-365, foi elimina-
do o acostamento nesta parte da 
estrada. A rodovia passou a ter 
uma terceira faixa de rolamento, 
utilizando, para isso, as áreas la-
terais dos dois lados. O trecho tem 
fluxo intenso de caminhões, ca-
minhonetes carregados com pro-
dutos agrícolas e vans escolares. 
Além de trazerem segurança a es-
ses veículos, as áreas de escape 

Agro responde por metade das 
vendas externas do País

 As exportações brasileiras 
do agronegócio somaram US$ 45 
bilhões no primeiro semestre deste 
ano, o que representa um aumento 
de 4% em relação ao mesmo perí-
odo de 2015, segundo a Secreta-
ria de Relações Internacionais do 
Agronegócio (SRI) do Ministério da 
Agricultura. Outro destaque é que 
o setor foi responsável por quase 
metade (49,9%) de todas as ven-
das externas brasileiras no perí-
odo. Além disso, as exportações 
ultrapassaram as importações em 
US$ 38,91 bilhões, ou seja, houve 
superávit na balança comercial. O 
complexo soja continua liderando 

as exportações da temporada, com 
US$ 17,23 bilhões, seguido de car-
nes (US$ 6,98 bilhões), produtos 
florestais (US$ 5 bilhões), comple-
xo sucroalcooleiro (US$ 4,46 bi-
lhões) e cereais, farinhas e prepa-
rações (US$ 2,4 bilhões). Os cinco 
principais setores somaram US$ 
36 bilhões nas vendas externas. 
Este valor representa 80% do total 
exportado pelo agronegócio no pri-
meiro semestre deste ano. A China 
se manteve como principal destino 
dos produtos agropecuários bra-
sileiros, alcançando US$ 13,56 bi-
lhões no primeiro semestre. (Fonte: 
Ministério da Agricultura)

e acostamento também são utili-
zadas anualmente pelos romeiros 
que se deslocam até o Santuário 
de Nossa Senhora da Abadia, 
nas caminhadas da fé. Somando 
forças ao apelo do presidente do 
Conselho Comunitário para o De-
senvolvimento Rural da Região de 
Olhos D'água, Itamar da Silva, o 

deputado Luiz Humberto cobrou 
providências junto ao superinten-
dente regional do DNIT, em Belo 
Horizonte. Diante do alto risco de 
acidentes, o parlamentar solicitou 
que o órgão, que é executor e ges-
tor das rodovias federais, realize a 
construção de acostamento e de 
áreas de escape no trecho.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
EMPREENDEDORES E BILIO-
NÁRIOS - O seleto grupo de 
pessoas extremamente ricas, 
aquelas que têm fortunas acima 
de 1 bilhão de dólares - chegou 
ao número de 1810 no ano pas-
sado. Ao todo, elas são donas de 
7,5 trilhões de dólares. Os Esta-
dos Unidos e a Europa concen-
tram a maior parte dos super-
-ricos, mas existe uma diferença 
notável entre eles: a origem do 
dinheiro. Um levantamento re-
cente mostra que os bilionários 
americanos são bem dinâmicos. 
A maioria deles é formada prin-
cipalmente por fundadores de 
empresas, em especial do setor 
de tecnologia, e por investidores 
e executivos do mercado finan-
ceiro. Na Europa, mais da meta-
de dos bilionários é herdeira de 
grandes fortunas. A diferença se 
reflete no perfil das companhias 
das duas regiões. Uma grande 
empresa na Europa tem, em mé-
dia, 20 anos a mais do que uma 
nos Estados Unidos. (Revista 
Exame - São Paulo - SP)
FRAUDE NO BOLSA FAMÍLIA 
- O Ministério Público Federal 
descobriu uma fraude praticada 
nos anos de 2013 e 2014 que já 
soma mais de R$ 2,5 bilhões en-
volvendo pagamentos irregulares 
do Programa Bolsa Família. Para 
chegar a esse número, o Gover-
no cruzou dados da Receita Fe-
deral, de Tribunais de Contas, do 
Tribunal Superior Eleitoral e do 
Ministério do Desenvolvimento 
Social, que é responsável pelo 
Bolsa Família. Os procuradores 
cobraram informações sobre a 
execução e a fiscalização do Bol-
sa Família e também vão pedir 
informações às prefeituras, que 
são as responsáveis pelos ca-
dastros das famílias que queiram 
participar do programa. A ideia é 
idenficar brechas que permitem 
fraudes e sugerir mudanças. Se-
gundo dados da Câmara Crimi-
nal e de Combate à Corrupção 
do MP, as inconsistências abran-
gem 1,4 milhão dos beneficiá-
rios, entre titulares e suas famí-
lias. Foram encontrados saques 
realizados por pessoas já faleci-
das e indivíduos sem CPF. Tam-
bém foram apontados problemas 
em benefícios para servidores 
públicos com família de menos 

de quatro pessoas, doadores 
de campanha em valores supe-
riores ao recebido no programa, 
proprietários ou responsáveis 
por empresas ativas. Em nota, 
o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário afirmou que "não 
ignora a possibilidade de irregu-
laridades ocorridas na gestão an-
terior". Segundo o texto, a pasta 
está empenhada em aperfeiçoar 
o controle e os mecanismos de 
fiscalização dos beneficiários 
do Bolsa Família. Um comitê de 
controle será criado para depurar 
e garantir que o Bolsa Família 
seja destinado para quem mais 
precisa". (Jornal Folha de Jaíba 
- Jaíba/MF) 
PREFEITO DESCRENTE - In-
crédulo com o panorama nacio-
nal, o prefeito de Pará de Minas 
e presidente licenciado da Asso-
ciação Mineira dos Municípios 
(AMM), Antônio Júlio, lamenta: 
"Os municípios estão quebrados 
e sem dinheiro por uma série de 
razões, inclusive pelo fato de in-
terferência da justiça, que a toda 
hora toma decisão de mandar as 
prefeituras pagar remédios caros 
e fazer cirurgias complexas. En-
fim, a verdadeira judicialização 
da saúde no Brasil" Apesar de 
continuar reclamando o tempo 
todo dessa caótica situação mu-
nicipalista, ele não parece dis-
posto a abandonar a vida públi-
ca, tanto assim que vai disputar a 
reeleição. Êta povo danado, sô! 
(Jornal Edição do Brasil - Belo 
Horizonte/MG)
DIFICULDADES - Candidatos 
que disputam pela primeira vez 
o cargo de prefeito e vereador 
terão mais dificuldades para 
serem eleitos. A avaliação é do 
presidente da Associação Bra-
sileira de Consultores Políticos 
(Abcop), Carlos Manhanelli. 
"Essa legislação nada mais faz 
do que proteger o status quo dos 
próprios legisladores, que estão 
ameaçados. A mudança foi feita 
para que os novos não tenham 
a mesma oportunidade que eles 
tiveram", critica. Para ele, quem 
trabalha na elaboração de cam-
panhas vai ter que acostumar 
com demanda e faturamen-
to menores a partie de agora. 
"Acredito em uma diminuição 
de faturamento de 80% para os 
consultores políticos". (Informa-
tivo Sinpapel - Belo Horizonte/
MG)  

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.
ESPAÇO GALERIA – Alugo espaços comerciais com 32 m² na Rua Dom Eduardo 
715: Tratar (34) 9 9974-7205. 
VENDO AGIO DE CASA NO JARDIM BRASIL – Com 2 quartos, sala cozinha, 
banheiro, duas áreas, quintal cimentado, toda forrada. Falta R$ 12.000,00 para 
quitar. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO PARQUE JACARANDÁ II – Com 300m2, ótima 
localização. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO UMA CASA SEMINOVA MUITO BOA - Com 03 quartos, lavabo, sala 
de estar e sala de jantar, cozinha ampla, escritório, lavanderia, varanda muito 
boa e confortável, churrasqueira, piscina, garagem para 04 carros, casa toda 
com armários, terreno de 490m², sendo 295 metros de construção. Interessados 
tratar: (34) 9.9994-5530 ou (34) 9.9923-7807.
VENDO CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO - Mercedes bens 1.113, reformado, 
turbinado, freio á ar, direção hidráulica: Tratar (34) 9 9793-3213.
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

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447
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Exportações de carne 
bovina vão a US$ 2,7 
bilhões no semestre

 No encerramento do 
primeiro semestre de 2016, as 
exportações de carne bovina in 
natura e processada apresenta-
ram um desempenho semelhan-
te ao do ano passado na obten-
ção de receita, atingido a US$ 
2,722 bilhões contra US$ 2,700 
bilhões em 2015. Na quantida-
de comercializada, no entanto, 
a performance do setor em seis 
meses é bem melhor: foram ex-
portadas 712 mil toneladas nes-
te ano, contra 635 mil toneladas 
ano passado. O mês de junho 

manteve praticamente o mesmo 
ritmo de maio: no ano passado a 
movimentação alcançou 111.472 
toneladas e a receita US$ 488 
milhões. Neste ano, junho movi-
mentou 122.276 toneladas com 
receita de US$ 472 milhões, cres-
cimento de 10% na quantidade e 
redução de 3,3% na receita. Es-
tas informações são da Secex do 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços (MDIC), com-
piladas pela Associação Brasilei-
ra de Frigoríficos (ABRAFRIGO). 
(Fonte: MDIC)

CNA apresenta 
reivindicações

 Mais recursos financei-
ros destinados ao seguro rural, 
definição de um programa plu-
rianual para a agropecuária e 
adoção de mecanismos para re-
dução da taxa de juros agrícola 
foram os três pontos básicos de-
batidos pelo presidente da Fede-
ração da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), João Martins, 
durante audiência realizada na 
semana passada com o ministro 
da Agricultura, Blairo Maggi. Pre-
sente ao encontro, o presidente 
da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Goiás (Faeg), José 
Mário Schreiner, destacou a ne-

cessidade de garantir mais re-
cursos à subvenção destinados 
ao seguro rural vigente no País, 
“como maneira de dar mais se-
gurança ao produtor quando das 
intempéries climáticas”. O minis-
tro reconheceu a necessidade 
de avanços no modelo do segu-
ro rural e anunciou a criação de 
um Grupo de Trabalho, com a 
participação da CNA, para definir 
alternativa capaz de atender às 
reivindicações do setor produtivo. 
Segundo Schreiner, seria neces-
sário, no mínimo, R$ 1,1 bilhão 
para atender as necessidades do 
produtor. (Fonte: CNA)

Sem reajuste, delegados da 
PF cogitam paralisações e 

greve no período da Olimpíada

 Delegados da Polícia 
Federal cogitam promover para-
lisações e até greve em agosto 
durante o período da Olimpíada. O 
motivo da insatisfação foi o não re-
ajuste de salário da categoria, que 
era negociado com representantes 
do Ministério do Planejamento. 
Nesta semana, o governo articu-
lou para que mais de 40 categorias 
de servidores públicos tivessem 
reajustes em seus salários, o que 
irritou ainda mais os delegados. A 
relação entre o governo de Temer 

e representantes da categoria não 
está das melhores. A substituição 
de delegados da Lava Jato no 
Paraná e o descaso em relação a 
uma lista de potenciais candidatos 
a diretor-geral da Polícia Federal, 
elaborada pela associação dos 
delegados, estão entre os motivos 
do estranhamento. Entre outras 
atribuições, a Polícia Federal é 
responsável pela segurança das 
delegações estrangeiras e dos 
chefes de Estado que virão ao Bra-
sil acompanhar a Olimpíada.

A categoria, que vinha negociando recomposição 
salarial, não foi contemplada pelo governo
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Abin minimiza terrorismo no Rio. 
Preocupação, porém, é altíssima

 A 23 dias do início dos 
Jogos Olímpicos no Rio, o gover-
no brasileiro concentra esforços 
para, publicamente, minimizar os 
riscos de atentados terroristas no 
país. A medida é parte de uma 
operação de redução de danos 
coordenada pelo Palácio do Pla-
nalto e tem por objetivo evitar que 
a propagação de informações so-
bre riscos de ocorrência de atos 
extremos possa desestimular tu-
ristas e até atletas que se prepa-
ram para viajar ao país. “Não é 
momento de tratarmos disso pu-
blicamente, sob pena de contri-
buirmos para prejudicar os Jogos 
que estamos sediando”, disse a 
VEJA uma alta autoridade encar-
regada de coordenar os prepara-
tivos na área de segurança. A es-
tratégia foi combinada há pouco 
mais de um mês, em reunião no 
Palácio do Planalto que contou 
com a presença do presidente 
em exercício, Michel Temer, e dos 
ministros incumbidos de tratar do 
assunto. Nesta quarta-feira, o Ga-
binete de Segurança Institucional 
(GSI) da Presidência da Repú-
blica apresentou a jornalistas o 
Centro Nacional de Inteligência – 
uma sala de pouco mais de 200 
metros quadrados instalada na 
sede da Abin (Agência Brasileira 
de Inteligência), em Brasília. É a 
partir desse centro que agentes 
do serviço secreto brasileiro e de 
países estrangeiros vão moni-
torar e trocar informações sobre 
eventuais ameaças terroristas 
durante o evento. “Não achamos 
nenhum dado que nos faça dei-
xar a população preocupada com 
a probabilidade (de atentados)”, 
declarou o ministro-chefe do GSI, 
general Sergio Etchegoyen. O  
discurso oficial é cuidadosamente 
calculado, até porque descartar 
a existência de riscos pode re-
presentar um problema: se algo 
ocorrer, como explicar depois que 
as ameaças haviam sido negli-
genciadas? A alternativa está no 
meio do caminho: dizer que todas 
as medidas de prevenção estão 
sendo adotadas. “Estamos hoje 

garantidos pelas melhores prá-
ticas, pelos procedimentos que 
têm dado certo no mundo inteiro”, 
disse o general. “Todos os riscos 
são considerados, independen-
temente da probabilidade.” Se 
em público o discurso é tranqui-
lizador, internamente a preocu-
pação é grande. Neste momento, 
as autoridades se esforçam para 
localizar pelo menos dois suspei-
tos de ligação com organizações 
extremistas que entraram clan-
destinamente no país. Um deles 
é o sírio Jihad Ahmad Deyab, ex-
-prisioneiro de Guantânamo que 
vivia no Uruguai e que, segundo 
autoridades que acompanham o 
caso, atravessou a fronteira para 
o Brasil. “Há várias operações em 
andamento neste momento em 
várias partes do país”, diz um ofi-
cial. Há três semanas, VEJA re-
velou um relatório reservado em 
que a própria Abin estipula em 4, 
numa escala de 1 a 5, o nível de 
ameaça terrorista ao Brasil du-
rante os Jogos Olímpicos do Rio. 
Nesta quarta-feira, veio a público 
na França o teor de uma inves-
tigação conduzida pelo serviço 
secreto do país segundo a qual 
o Estado Islâmico (EI)  estaria 
planejando um ataque contra a 
delegação francesa no Rio – o 
atentado seria perpetrado por 
um combatente brasileiro do EI. 
Indagado sobre o assunto, o dire-
tor-geral da Abin, Wilson Trezza, 
disse que a inteligência brasileira 
não recebeu qualquer informação 
da França acerca do assunto. Na 
mesma entrevista, como parte 
da estratégia de minimizar os ris-
cos, Trezza afirmou que a Abin 
não classifica numericamente o 
nível de risco de atentados nos 
Jogos.  Confrontado com o rela-
tório revelado por VEJA em que 
a própria agência classifica como 
a ameaça como 4  (algo “sem 
precedentes” no país, de acordo 
com o documento), ele acabou 
desmentido por um subordinado, 
diante de mais de uma dezena de 
jornalistas. (Fonte: Site Revista 
VEJA)

Relatório de inteligência revelado por VEJA classi-
ficou como “nível 4”, em uma escala de 1 a 5, risco 

de atentado durante Jogos

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, MUNICI-
PIO 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 preten-
dem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - EDUARDO RODRIGUES 
REZENDE, solteiro, ajudante industrial, filho de GENUSVALDO DE SOU-
ZA REZENDE e de MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES REZENDE, resi-
dente no(a) Rua Raul Macedo, 60, Prata-MG, e PATRICIA SILVA CHAVES, 
solteira, serviços gerais, filha de GASPARINO CHAVES e de DIVINA APA-
RECIDA DA SILVA CHAVES, residente no(a) Rua Raul Macedo, 60, Pra-
ta-MG. - RICARDO PIMENTA SILVA, solteiro, pedreiro, filho de CARMO 
BORGES DA COSTA e de NEIDIMAR JOSE PIMENTA, residente no(a) 
Rua Bento Gonçalves, 220, Prata-MG, e TAISA RODRIGUES DA SILVA, 
solteira, do lar, filha de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA e de ROSENA 
MARIA DE LOURDES SILVA, residente no(a) Rua Ernestina Candido, 398,  
Prata-MG. - WALTER GONÇALVES DA SILVA, solteiro, mecânico, filho de 
MARIA GONÇALVES DA SILVA, residente no(a) Rua Paraná, 548, Prata-
-MG, e CLAUDIA REGINA DA MAIA FREITAS, solteira, do lar, filha de IVAN 
FIRMIANO DE FREITAS e de APARECIDA MARIA DA MAIA FREITAS, 
residente no(a) Rua Paraná, 548, Prata-MG. - VALDISON GONÇALVES 
SOUZA, solteiro, operador multifuncional, filho de RAFAEL ANTONIO DE 
SOUZA, e de MARIA IRENE GONÇALVES SOUZA, residente no(a) Rua 
Augusto 645, Prata-MG, e BRUNA DE SOUZA SANTOS, solteira, aten-
dente, filha de EZONE DE SOUZA e de ELUZIA APARECIDA SANTOS, 
residente no(a) Av. Brasil, 750, Prata-MG. - MARCELO NUNES PACHE-
CO, solteiro, farmacêutico, filho de FRANCISCO RODOLFO PACHECO e 
RUTH NUNES PACHECO, residente na Rua Pedro Gustin, 11 apto 203, 
Tubalina- Uberlândia-MG, e RENATA APARECIDA NICEZO VITALINO, 
divorciada, administradora, filha de MARCOS RODRIGUES VITALINO e 
JOANA D’ARC NICEZO VITALINO, residente na Rua Geraldo Silva, 205, 
Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência algum impedimen-
to legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhe-
cimento de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de costume e 
publicado na imprensa.

Prata-MG, 13 de Julho 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.  

Estrangeiro é detido no 
DF após denúncia de planejar 

atentado com bomba
 Um estrangeiro foi detido 
nesta quarta feira (10) na região de 
São Sebastião (DF), a 26 quilôme-
tros de Brasília, após uma denúncia 
de que ele planejava detonar explo-
sivos durante um atentado terrorista 
no Aeroporto Internacional Juscelino 
Kubitschek.  A denúncia foi feita hoje 
pela própria esposa do estrangeiro 
à Polícia Militar do Distrito Federal. 
A corporação enviou à residência do 
suspeito uma equipe do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) e do Ba-
talhão de Policiamento com Cães, que 
realizaram varredura no local, mas 
não encontram explosivos, de acordo 
com informações da Polícia Militar. Foi 
encontrado com ele apenas a passa-
gem área para o Paquistão agendada 
para segunda-feira (11). O suspeito 

seria paquistanês, de acordo com re-
lato da esposa. Como não estava com 
seus documentos durante a aborda-
gem da polícia, não teve sua naciona-
lidade confirmada. Na sequência, foi 
levado à Superintendência da Polícia 
Federal. Por volta das 18h30, ele e 
a esposa estavam sendo ouvido por 
agentes, que consideravam desde a 
hipótese de atentado até um possível 
desentendimento do casal, de acordo 
com informações preliminares da as-
sessoria de imprensa da Polícia Fe-
deral. Na denúncia, a esposa afirmou 
também que o estrangeiro seria casa-
do no Paquistão e teria falsificado os 
documentos no Brasil para firmar um 
novo matrimônio. Essas informações 
ainda não haviam sido confirmadas 
pela polícia.

Prefeitos reclamam de repasse menor 
de fundo de participação pelo governo

 A Confederação Nacio-
nal dos Municípios reclamou nes-
ta quarta-feira (13) do repasse 
pelo governo interino de Michel 
Temer de percentual inferior ao 
previsto para este ano do FPM 
(Fundo de Participação dos Mu-
nicípios). Segundo a entidade 
municipalista, o governo federal 
irá repassar neste ano 0,75%, em 
vez de 1% como é previsto em lei. 
Com a redução, as prefeituras re-
ceberão R$ 2,7 bilhões, e não R$ 
3,4 bilhões do que é devido aos 
municípios brasileiros. As quei-
xas foram feitas após reunião de 
representantes da confederação 
com o presidente interino, no Pa-
lácio do Planalto. Segundo o vice-
-presidente da entidade nacional, 
Glademir Aroldi, muitos prefeitos 
poderão ser declarados fichas-
-suja em ano eleitoral caso o go-
verno federal não socorra as uni-
dades da federação. "Não dá para 
ficar dando golpe nos municípios. 

Como foi dado no ano passado, 
quando tinha que pagar 0,5% e 
pagou 0,25%. Agora, um novo 
golpe quando tem que pagar 1% 
e acabou pagando 0,75%", disse. 
"É mais um golpe em cima dos 
municípios brasileiros, que são os 
que prestam serviço para a popu-
lação", acrescentou. Os represen-
tantes das entidades municipais 
também saíram frustrados com a 
falta de aceno do presidente in-
terino sobre a renegociação das 
dívidas municipais ou a participa-
ção das unidades da federação 
no montante obtido por meio da 
repatriação de recursos. "Não foi 
o que a gente esperava, mas es-
peramos que o governo possa se 
sensibilizar", criticou Dalton Pe-
rim, diretor da entidade nacional. 
"Há alguns municípios em estado 
de pré-falência. Se não for feito 
algo, as consequências também 
poderão recair sobre a União", 
acrescentou. (Fonte: Site UOL)
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Recrutamento 
EXTERNO E INTERNO: 

  
 

AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO  
Para participar da seleção é desejável para o candidato: 

• Ter 18 anos completo; 

• Ter concluído ou estar cursando graduação em ‘Administração Empresas’, 

‘Ciências Contábeis’, ou área afim com serviços administrativos; 

• Conhecimento e prática de informática; 

• Desejável experiência no cargo; 

Obs.: Os candidatos internos deverão dar ciência ao Gestor com o qual está 

alocado (por escrito) para participar do processo. 

 

Remuneração: R$ 1.370,00 + Vale Alimentação de R$ 287,00. 

Os interessados deverão  entregar currículo com foto, 
 no Depto de Recursos Humanos da COOPRATA,  
nos dias 18 e 19/07/2016,  das 08:00 às 11:00h e das 

13:00 às 16:00. 
Anexar ao currículo os seguintes documentos:  

• Escolaridade; 
• Experiência;  
• Xerox da cópia da Carteira de Trabalho (parte foto, qualificação civil e 
contratos),  
• Xerox do RG,  
• Xerox do CPF,  
• Xerox do Certificado Reservista 
• Foto recente e colorida. 
 

As etapas serão divulgadas na porta do Depto RH dia 21/07/2016, às 17:00h. 
COOPRATA                   

3431-8511 
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Vem aí: 25 a 29 de julho 

"Semana de calcário e gesso na 
Cooprata" 

 

 Senhores produtores rurais, estaremos realizando na Loja 
Agropecuária da Cooprata, a "Semana de Calcário e Gesso". 
 Antecipe as análises de solo para facilitar um melhor 
atendimento e melhor recomendação de adubos e calagem. 
 Procure um técnico e oriente-se para que a correção do 
solo seja eficiente e sem desperdícios.  
 

Informações: Loja Agropecuária com Gisa: (34) 3431-8455 / 
3431-8456 
 

Você Sabia!!!A correção da acidez deve ser feita nas camadas 

superficiais (0 a 20 cm), com calcário, e subsuperficiais (20 a 60 cm) com 
gesso. Isso possibilitará maior desenvolvimento do sistema radicular das 
culturas, garantindo assim maior eficiência dos nutrientes aplicados, bem 
como da água armazenada no solo. (Fonte: Campo e Negócios) 
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

 Após 15 dias de monito-
ramento do detento Pedro Arnal-
do Costa, que presta serviço no 
quartel da 257ª Cia PM de pedrei-
ro, onde havia denuncia, que ele 
estava passando entorpecentes 
para dentro do presido local, onde 
se encontra preso.  Ele foi surpre-
endido por policiais no banheiro 
sem roupas, tentando esconder 
no corpo aproximadamente 220 
gramas de maconha. Em dialo-
go com o detento Pedro, este 
nos informou que havia pegado o 
entorpecente de frente o quartel, 
em um monte de entulho e que 
autor Marco Antônio de Oliveira, 
vulgo "Tunguinha" havia deixa-
do a droga ali horas antes. Ainda 
segundo o detento Pedro o en-
torpecente seria entregue para o 
detento Carlos Sergio Gonçalves 
de Oliveira, que é irmão do autor 
Marco Antônio que se encontra 
preso também no presidio local, 
pelo crime de tráfico de drogas.  
Em rastreamento foi localizado o 
autor Marco Antônio, em sua re-
sidência, localizada na Rua Pri-
meiro de Maio, Bairro Bela Vista, 
onde durante busca minuciosa, 
foi localizado com ele R$ 704,00 
reais em dinheiro e 01 apare-

lho de telefone celular e durante 
busca no interior do imóvel foi 
encontrado dentro de seu quarto, 
1,800 gramas de uma substancia 
de cor branca parecida com coca-
ína, R$2.587,00 reais em dinhei-
ro, R$ 4.400 reais em cheques, 
03 folhas de cheques assinadas 
em nome de outras pessoas, 06 
cartões em nome de outras pes-
soas, 03 aparelhos de telefones 
celulares. Os autores foram pre-
sos e conduzidos a Delegacia de 
Policia, juntamente com a droga e 
os materiais apreendidos.

 Grande apreensão de 
drogas pela Policia Militar

 Por voltas das 19:00 
horas, durante operação antidro-
gas, policiais militares receberam 
uma denuncia que o autor Rob-
son Vitor Ferreira, vulgo "Robin", 
estaria comercializando entor-
pecentes na Rua Geraldo Silva, 
Bairro Esperança, residência de 
sua irmã, a autora Rhaiana Pau-
la Ferreira, com o seu consenti-
mento. Ao deslocar ao local com 
autorização do autor Tassio Apa-
recido Oliveira Borges, esposo da 
autora Rhaiana, foi efetuado uma 
busca minuciosa no interior da re-
sidência, e foram localizados 03 
invólucros de uma substancia de 
cor branca parecida com cocaína, 
pesando 259 gramas, 09 buchas 
de maconha doladas, pesando 
11 gramas, 01 aparelho de tele-
fone de celular, 02 rolo de papel 
de insulfilme e certa quantia em 
dinheiro. Quando o autor Robson 

percebeu que havia sido encon-
trado o entorpecente, evadiu-se 
da residência em desabalada 
carreira, pulando os muros das 
residências vizinhas não sendo 
localizado. Foi efetuada a prisão 
dos autores Tassio e Rhaiana e a 
apreensão do menor G. A. O. P. 
que se encontrava na casa e tem 
passagem por trafico de drogas e 
conduzidos todos a Delegacia de 
Policia, juntamente com a droga 
e os materiais apreendidos.

 Policia Militar prende 03 pessoas 
envolvidas com trafico de drogas

No ano passado, os incêndios prejudicaram o 
fornecimento de energia para cerca de 400 mil 

consumidores
 A partir de julho, a umi-
dade relativa do ar em Minas 
Gerais fica muito baixa, pro-
porcionando o ocorrência de 
queimadas, que podem causar 
interrupções no fornecimento de 
energia elétrica para os consu-
midores da Cemig. De acordo 
com informações da empresa, 
em 2015 ocorreram 643 desliga-
mentos em virtude de incêndios, 
que afetaram mais de 396 mil 
consumidores no Estado, com 
destaque para as regiões Les-
te e Norte de Minas. Somente 
nos primeiros seis meses deste 
ano, foram 86 interrupções que 
prejudicaram o fornecimento de 
energia para aproximadamente 
16 mil clientes da companhia. 
Ao atingir redes de distribuição, 
os incêndios podem provocar a 
queima de postes e cruzetas de 
madeira e, consequentemente, 
o rompimento dessas estrutu-
ras e de cabos condutores. O 
gerente do Centro Integrado da 
Operação da Distribuição, Car-
los José Thiersch, destaca que, 
nesses casos, é necessário 
substituir os materiais, atividade 
que exige um tempo maior para 
religar os circuitos atingidos. “Há 
também o risco de curtos-circui-
tos em linhas de transmissão e 
de distribuição de energia elétri-
ca, causados pelo aquecimen-
to das proximidades dos cabos 
condutores”, ressalta o gerente 
da Cemig. Outro problema que 
pode contribuir para aumentar 
a incidência de queimadas são 
os balões, que podem causar in-
cêndios de grandes proporções, 
quando atinge o chão ou toca a 
rede elétrica. A proximidade do 
balão das linhas de transmissão 
ou de distribuição de energia 
também provoca o aquecimento 
dos cabos, provocando curtos-
-circuitos, rompimentos e desli-
gamentos de grandes trechos. 
Para minimizar os danos cau-
sados pelas queimadas e já se 
antecipando ao período seco, a 
Cemig realiza anualmente ações 
preventivas, investindo cerca de 
R$ 4 milhões em ações de lim-
peza de faixa, com a poda de 
árvores e vegetações, execu-
ção de aceiro ao pé das torres e 
aplicação de pintura antichamas 
nos postes de madeira em locais 

de risco. Além dos riscos para 
o setor elétrico, as queimadas 
prejudicam a visibilidade nas es-
tradas, reduzem a produtividade 
da terra nas áreas de cultivo, 
provocam aumento da poluição 
e afetam a qualidade do ar. Os 
incêndios causam também inú-
meros problemas ambientais e 
colocam em risco a vida de di-
versas espécies da fauna brasi-
leira.
 Dicas para evitar queimadas

De acordo com a Cemig, as 
principais causas de incêndios 
florestais em Minas são a quei-
ma preparatória de pastos e 
de terrenos para plantio, espe-
cialmente em períodos de altas 
temperaturas e baixa umidade 
do ar, além da queima de lixos 
e de tocos de cigarros jogados 
em beiras de estradas, atingin-
do a vegetação seca, e descar-
gas atmosféricas. Para ajudar 
a diminuir os focos, a Empresa 
recomenda:  Fazer queimadas 
somente com autorização do 
IEF (0800 283 2323), Ibama ou 
órgãos competentes e de forma 
controlada, com a construção de 
aceiros e barreiras que impeçam 
a propagação das chamas. O 
aceiro pode ser feito por meio de 
valas ou da limpeza do terreno, 
de modo a obstruir a passagem 
do fogo. Não jogar pontas de ci-
garro próximo a qualquer tipo de 
vegetação.  Apagar com água o 
resto do fogo em acampamentos 
para evitar que o vento leve as 
brasas para a mata; Não realizar 
queimadas a menos de 15 me-
tros de rodovias, de ferrovias e 
do limite das faixas de seguran-
ça das linhas de transmissão e 
distribuição de energia elétrica. 
A Cemig lembra que é proibido 
o uso de fogo em áreas de re-
servas ecológicas, preservação 
permanente e parques flores-
tais. De acordo com a legisla-
ção, o indivíduo que cometer o 
crime ambiental terá que res-
ponder a processo, com possibi-
lidade de prisão, e deverá pagar 
multa pelo dano ambiental cau-
sado. Em caso de incêndios, o 
Corpo de Bombeiros (193) ou as 
Brigadas Voluntárias de Comba-
te a Incêndios Florestais devem 
ser avisados o mais depressa 
possível.

Cemig alerta sobre quei-
madas no período seco e 
o risco ao setor elétrico

 Em Araçatuba/SP e Bar-
retos/SP a arroba do boi gordo fi-
cou cotada em R$155,50, à vista, 
segundo levantamento da Scot 
Consultoria. Existem indústrias 
ofertando preços abaixo da refe-
rência, mas com poucos negócios 
efetivados nestes patamares. A 
oferta restrita de animais é um 
fator limitante para as desvalori-
zações. No mercado atacadista 
de carne com osso os preços es-
tão estáveis há quase um mês. O 

boi casado de animais castrados 
está em R$ 8,56/kg, contudo, na 
comparação com o início do ano 
houve queda de 13,5%. O esco-
amento da carne não dá espaço 
para alterações nos preços. A 
margem de comercialização dos 
frigoríficos que fazem a desossa 
(Equivalente Scot Desossa) vol-
tou a recuar e está em 12,3%, 
queda de 0,5 ponto percentual em 
relação ao início da última sema-
na. (Fonte: Scot Consultoria)

Mercado do boi gordo 
estável em São Paulo
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 O Reino Unido se tornou 
o primeiro país a sair do bloco de 
28 países europeus, provocando 
uma imensa onda de instabilida-
de, incertezas, tristeza, espanto, 
críticas e ressaca nos mercados 
globais. Sua repentina saída da 
União Europeia acelera o desapa-
recimento da maior tentativa inte-
gracionista já vista na história da 
Humanidade, levando uma das 
democracias mais antigas do pla-
neta a um abismo econômico, po-
lítico e financeiro. A nação saiu li-
teralmente mutilada das urnas do 
Brexit e, infelizmente, o populismo 
desvairado e irresponsável ven-
ceu o cosmopolitismo, a globaliza-
ção e a integração. A situação co-
meça a ser debatida com mais 
intensidade entre os analistas do 
mercado financeiro, ao verifica-
rem como esta desgarrada poderá 
trazer possíveis consequências 
para a economia brasileira,com 
reflexos no médio prazo, à medida 
que o afastamento se consolidar, 
embora o nosso futuro esteja mais 
dependente de nós mesmos do 
que do resto do mundo. Algumas 
reflexões convergem para alguns 
pontos que guardam relativo con-
senso, iniciando-se pelo dólar,já 
que, nesses instantes 
iniciais,poderemos inclusive pre-
senciar uma fuga de divisas para 
o mercado americano, permitindo 
com isso a sua valorização frente 
às principais moedas do mundo. 
Uma vez que o mercado global 
mantém-se apetecido por dólar, 
consequentemente é natural que 
surja uma desvalorização do real. 
Não fica descartada a hipótese de 
que ocorram pequenas flutua-
ções, o que poderá vir a protelar, 
ao menos no curto prazo, uma va-
lorização mais consistente do real. 
A moeda americana mais valoriza-
da nos conduz ao que, particular-
mente, intitulo de um“conjunto de 
emoções” em nossa economia a 
partir de alguns pressupostos fac-
tíveis. Caso o real venha a se des-
valorizar por um tempo maior que 
o provável, com certeza isso in-
fluenciará negativamente nossa 
inflação, mas se fará notar com ri-
gor se o dólar retornar a um pata-
mar girando em torno de R$ 3,60 
a R$ 3,70. Portanto, abaixo disso, 
no presente, podemos admitir que 
este ativo esteja razoavelmente 
precificado. Uma valorização do 
real como vem de modo aparente 
se delineando, poderia contribuir 
essencialmente na diminuição dos 
custos de alguns produtos e, por-
tanto, auxiliar a baixar a inflação. 
Com esta posição assumida pelo 
Reino Unido, possivelmente, de-
veremos ter esse processo prorro-
gado. Dessa forma, indiretamen-
te, essa fragmentação poderá 
prejudicar um pouco a nova políti-
ca econômica contra a inflação 
em andamento. Outra questão 
importante é quando se verifica 
uma generalizada queda nos pre-
ços das commodities. Por que 
isso acontece?  Em função de que 
grande parte dos produtos agríco-
las (soja, milho, farelos etc.), que 

se destacam pela sua maior circu-
lação, tem seus preços estabele-
cidos em dólar. Se o dólar torna-
-se mais caro, as commodities, da 
mesma forma, encarecem no ato 
da conversão para nossa moeda. 
Muitas vezes, o mercado se in-
cumbe de trazer esses preços ao 
ponto de equilíbrio, ocasionando 
um declínio nos preços dos produ-
tos cotados em dólares. Dessa 
forma, existe uma vinculação mui-
to acentuada no dólar subindo e 
os preços das commodities cain-
do; dólar caindo e os preços das 
commodities subindo. Portanto, 
com relação ao nosso país, o que 
se torna exequível é uma queda 
nas cotações dos produtos do se-
tor, colaborando para amenizar 
nosso ambiente inflacionário. 
Diante dessa mutação apresenta-
da, é possível que se perceba por-
que a valorização do dólar é um 
“conjunto de emoções” que nos 
leva naturalmente a algumas inda-
gações: vai aquecer ou não a in-
flação? Nossa moeda vai se de-
preciar? Qual será o 
comportamento nos preços das 
commodities? Parece-me difícil 
fazer uma previsão, especialmen-
te se quisermos enxergar os hori-
zontes de médio e longo prazo. 
Ainda sobre os EUA, há fortes in-
dícios de que o FED (Banco Cen-
tral americano) não venha, por 
enquanto, como estava sendo di-
vulgado pela mídia econômica, 
voltar a aumentar sua taxa básica 
de juros. Talvez porque passaram 
a entender que a “cautela” diante 
de algumas expectativas em fun-
ção dos últimos dados internos 
aliados aos globais, seja, contex-
tualmente, o melhor posiciona-
mento para o equilíbrio na sua re-
cuperação econômica.  Torna-se 
até benéfico para nós, porque se 
abre uma janela para atrair inves-
tidores dispostos a enfrentar com 
mais apetite o risco, visando ga-
nhos e, desse modo, o Brasil pas-
sa a ser uma opção para se inves-
tir. A principal dúvida levantada 
sobre esta situação é que parte 
desses investimentos possa ser 
direcionada para países que já fir-
maram, com certa rapidez, acor-
dos comerciais com o Reino Uni-
do. Ou até mesmo, aqueles que 
desfrutam de uma posição mais 
tranquila dentro dos aspectos polí-
tico e econômico. Temos que ser 
proativos e devidamente céleres 
em promover parcerias que já de-
veriam ter sido realizadas pelos 
últimos desgovernos que não tive-
ram competência em fazer acon-
tecer. Só dessa forma deveremos 
marcar presença à frente dos pos-
síveis concorrentes. Um setor im-
portantíssimo que é inevitável es-
tar envolvido neste acordo é o de 
alimentos. O Reino Unido produz 
muito pouco, sobretudo itens es-
senciais como soja e milho. Aliás, 
as regulações locais permitem 
mais flexibilidade que as da União 
Europeia. Em função disso, seria 
interessante estabelecer um trata-
do bilateral com o Reino Unido vi-
sando favorecer parcialmente a 
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nossa recuperação econômica, 
mesmo que seja timidamente, es-
tendendo-se a outros setores tam-
bém atraentes. Quanto aos juros 
domésticos, o cenário por aqui 
está meio indefinido. Especula-
-seque eles tenham o início de 
uma queda um pouco antes do fi-
nal deste exercício, porventura 
diante do recuo da inflação, devi-
do à fraqueza da atividade econô-
mica, dos avanços do lado fiscal, 
da política monetária global mais 
expansionista e se o Executivo e o 
Legislativo entregarem as medi-
das fiscais convincentes que pro-
meteram.Tudo indica, entretanto, 
que isso não deverá acontecer de 
forma substancial, embora ainda 
não se esteja admitindo uma des-
valorização vigorosa do real que 
venha a turbinar os preços. Quan-
to à Bovespa (Bolsa de Valores de 
São Paulo),noto nela, igualmente, 
outro“conjunto de emoções”. 
Caso o real venha a se desvalori-
zar, poderemos atrair o investidor 
estrangeiro para aplicar em nossa 
moeda, em razão de que as ações 
ficarão mais descontadas, em dó-
lares. Na realidade, os fatores que 
mais influenciarão para nós,nos 
próximos meses, são os laços que 
cercam a política e a economia. É 
imprescindível ficar bastante níti-
do para os brasileiros como este 
novo governo vai conseguir domi-
nar esta situação, com indivíduos 
ocupando o alto escalão da Repú-
blica e envolvidos até o pescoço 
em graves escândalos de 
corrupção.A nossa economia con-
tinua a se deteriorar lentamente e 
as propaladas reformas estrutu-
rais indispensáveis ainda estão 
completamente pendentes. Para 
muitos economistas, financistas e 
analistas econômicos partícipes 
do mercado financeiro, estas 
questões deverão ser um dos 
grandes balizadores da Bolsa na-
cional. Acabamos de assistir há 
dias atrás, um referendo que atraiu 
a atenção mundial e, pelo visto, 
vários ingleses já admitem que 
mudaram suas opiniões deixadas 
nas urnas. Se este arrependimen-
to se cristalizar no curto prazo, du-
rante a tramitação legal exigida 
pela apartação, é plausível que o 
Reino Unido venha a estabelecer 

um canal de negociação com a 
União Europeia para continuar in-
corporado ao bloco econômico 
através do consenso, na alteração 
de algumas regras que julgarem 
apropriadas sem desconhecer ja-
mais as obrigações necessárias. 
No que toca ao Brasil, se alguns 
ministérios junto com o Itamaraty 
encetarem uma articulação estra-
tegicamente bem direcionada, po-
deremos, sem dúvida, desfrutar 
juntamente com o Reino Unido de 
uma relação econômica vantajo-
sa, até mesmo estando ele ausen-
te da União Europeia. Logicamen-
te existem empecilhos e, pelo que 
se sabe, eles não são poucos, de-
vido a um efeito contaminador que 
incentiva vários países a também 
deixarem a União Europeia. Esta, 
sim, é a questão mais inquietante 
de todas. O Reino Unido poderá 
sofrer dolorosas consequências 
com sua saída do bloco logo neste 
segundo semestre, com a queda 
no seu PIB (Produto Interno Bru-
to), elevação de impostos e o corte 
nos gastos com o propósito de es-
tabilizar as contas públicas, sendo 
que o aumento do desemprego 
eda inflação somente surgirá com 
mais agressividade no próximo 
ano. Nesse caso, a consequência 
deverá ser extremamente nociva 
para a economia global, já que po-
derá haver uma fuga generalizada 
para os mercados de investimen-
tos americano e alemão. Então, 
caso isso venha a acontecer, de-
verá surgir um novo espaço para 
que o Banco Central americano 
venha a avançar na sua taxa bási-
ca de juros. Nesse contexto, com 
essa atitude, não se pode despre-
zar a China que também sofrerá 
em suas exportações. Na verda-
de, não se pode desconhecer os 
riscos políticos com relação ao co-
mércio internacional e, por conse-
guinte, ao desenvolvimento global. 
O Brasil é um dos elos desse me-
canismo e, atualmente, está ca-
rente de uma perfeita integração-
que poderia contribuir 
consideravelmente para tentar 
vencer esta seriíssima crise em 
que está envolvido. Arthur Jorge 
Costa Pinto é Administrador, com 
MBA em Finanças pela UNIFACS 
(Universidade Salvador).


