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 De acordo com a legis-
lação penal, os advogados do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva têm até dez dias de prazo 
para tomar conhecimento do teor 
da decisão do juiz federal Sergio 
Moro, que aceitou a denúncia ofe-
recida pelo Ministério Público pe-
los crimes de lavagem de dinheiro 
e corrupção passiva. Feito isso, 
contam-se mais dez dias para os 
advogados do ex-presidente Lula 
e demais réus apresentarem a de-
fesa prévia. Na prática, nenhuma 
decisão do juiz Moro sairá antes 
que sejam ouvidas as testemu-
nhas de acusação, defesa e, prin-
cipalmente, os réus.

Acolhimento de denúncia 
contra Lula anima delator da 

Lava Jato
O acolhimento da denúncia do 
Ministério Público Federal (MPF) 
contra Lula pelo juiz Sergio Moro 
na terça-feira (20) animou o ex-
-deputado federal Pedro Corrêa, 
preso na Lava Jato. Isso porque 

informações prestadas por ele em 
depoimentos foram utilizadas por 
procuradores e aceitas por Moro. 
Por isso, acredita que sua delação 
premiada será finalmente homolo-
gada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Ele aguarda por isso 
desde o início do ano. (Fonte: Site 
Revista Época)

Lula deverá apresentar 
defesa em até 20 dias

blico e obriga o Congresso Na-
cional a pensar numa legislação 
que proteja garantias individuais 
e coletivas”. Haja cinismo. Se-
gundo o fundador da bancada do 
cangaço, os meliantes especiali-
zados no golpe do caixa dois não 
legislam em causa própria quan-
do tentam livrar-se do castigo pe-
los incontáveis crimes que prati-
caram. Querem apenas impedir 
que milhões de inocentes sejam 
perseguidos pelos cruéis procu-
radores de Justiça e impiedosos 
agentes da Polícia Federal lide-
rados pelo malvado Sérgio Moro. 
Veterano canastrão do faroeste à 
brasileira, Renan ainda acredita 
que, nestes trêfegos trópicos, é 
o bandido que persegue o xeri-
fe. Vai descobrir que as coisas 
mudaram quando acordar numa 
cela de cadeia. (Fonte: Coluna 
Augusto Nunes – Site Revista 
VEJA)

O prontuário ambulante que preside 
o Senado capricha na pose de 

Supremo Juiz da Operação Lava Jato
 Renan Calheiros aca-
bou de ampliar seu prontuário 
- um dos mais alentados e re-
pulsivos do Congresso - com a 
tentativa de anistiar os colegas 
enfiados até o pescoço no pân-
tano do caixa dois. O delinquente 
alagoano deveria estar na gaiola 
há muito tempo. Em vez disso, 
está na presidência do Senado 
e, pelo jeito, em campanha para 
assumir o posto de Supremo Juiz 
da Operação Lava Jato. Nesta 
terça-feira, à caça de justifica-
tivas para a manobra obscena 
abortada na 25ª hora, Renan 
condenou os procuradores fede-
rais engajados na força-tarefa: 
“A Lava Jato precisa acabar com 
esse exibicionismo, como vimos 
agora no episódio do ex-presi-
dente Lula e em outros”, ensinou 
o pecador sem cura nem perdão. 
“Isso, ao invés de dar prestígio, 
retira prestígio do Ministério Pú-

Por: Augusto Nunes
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ADVOGADO DA LAVA-JATO FALA 
EM CONDENAÇÃO DE 70 ANOS 
PARA LULA - Diz advogado que atuou 
no mensalão e atua na Lava-Jato que, 
caso Sérgio Moro condene Lula por to-
das as sete imputações de corrupção 
e lavagem de dinheiro que constam na 
denúncia do Ministério Público, o juiz 
deve dar de 50 a 70 anos de prisão 
para o ex-presidente. (Fonte Radar On-
-Line – Site Revista VEJA)
NOTA DE PROTESTO: ICMS EM 
ATRASO - Pela primeira vez, há anos, 
o Estado de Minas Gerais deixou de 
depositar a cota-parte do ICMS devi-
do aos municípios, sem qualquer co-
municação ou explicação oficial que 
justificasse o fato. O descumprimento 
de dispositivo constitucional se traduz 
em algo gravíssimo e inédito, com sé-
rios prejuízos às administrações muni-
cipais, especialmente porque estarão 
impedidas de cumprir as suas obriga-
ções administrativas e sociais, e todas 
aquelas decorrentes da legislação em 
vigor. Nesta data, os municípios pos-
suem obrigações inadiáveis, entre elas, 
o repasse para as Câmaras Municipais. 
A AMM repudia e protesta contra o ato 
do Governo de Minas, de agressão 
ao Estado de Direito Democrático, de 
atentado ao sistema federativo e con-
tra a autonomia municipal. Trata-se de 
retenção indevida do repasse de natu-
reza constitucional. E informa que to-
mará todas as providências cabíveis no 
âmbito político-administrativo e judicial, 
para o restabelecimento da normalida-
de do repasse do ICMS aos municípios 
mineiros. (AMM - Associação Mineira 
de Municípios)
ELEIÇÕES - Já começamos a sentir o 
ar das eleições. Logo mais em outubro, 
estaremos elegendo nossos vereado-
res e os prefeitos. São eleições das 
mais importantes e de grande significa-
do. Um erro num pleito destes, custará 
quatro anos de um governo omisso, 
sem estrutura e comandado por for-
ças ocultas. O que se vê num quadro 
destes? Uma cidade mal administrada, 
repleta de erros e sem o líder principal 
que deveria ser ativo e se mostrando 
à coletividade, como seu mandatário. 
Estamos num barco sem timoneiro. É 
o preço de um voto errado. Mas como 
tudo tem um fim, esperamos este des-
fecho com muita ansiedade. Corremos 
perigo? Aí é que está o X da questão. 
Não vai haver uma disputa entre dois 
candidatos, entre dois partidos. Só 
para lembrar, votamos mal nas últimas 
eleições e hoje não temos um repre-
sentante nas esferas estadual e fede-
ral. Parece que de caciques estamos a 
pé. Voltando ao nosso assunto, vários 
elementos se lançaram candidatos às 
prefeituras e sendo assim, os votos se-
rão divididos e os resultados um só. O 
titular de hoje será o de amanhã. Não 
sou pessimista, mas o cenário é este. 
Por que não se juntam as forças e se 
lança um nome único e certo, um nome 
gabaritado dentro de uma coligação 
unida? A união faz a força! Como está, 
voltaremos a última eleição, isto é, va-
mos mostrar que em política estamos 
de mal a pior. Engatinhamos. Os futu-
ros candidatos não pensam na cidade, 
mas no salário que é por sinal muito 
bom. Voltaremos ao assunto. Quem vi-
ver verá! - (Francisco Rizola - Jornal da 
Cidade - Poços de Caldas-MG)!
A ESTRADA DOS PROBLEMAS - A 
MG-050, em poder das empresas pri-
vadas, está sempre envolvida em de-
núncias, geralmente por não realizar as 
obras para atender à população, sobre-
tudo nas imediações da cidade de Ma-
teus Leme. Aviso aos navegantes: essa 
rodovia foi entregue às companhias 
particulares pelo então governador tu-

cano Aécio Neves. Aí tem coisa... (Jor-
nal Edição do Brasil - Belo Horizonte-
-MG) 
FALTA ATITUDE - O governo devia pa-
rar de ficar parado e podia fazer algo 
útil em meio a tanta perda. Tantas pes-
soas morando na rua, principalmente 
crianças; tantos animais abandonados, 
maltratados e mortos; sem falar no 
meio ambiente. Cadê a rigidez? Cadê 
a educação? Se você está cortando ár-
vores, por que não plantar mais? Cadê 
as lixeiras na cidade? Para que ficar 
jogando lixo no chão? Para que pichar 
tudo?O governo está preocupado com 
a crise política em vez de resolver a 
crise econômica, que é o que importa. 
Claro que tem que tirar os corruptos 
da política, mas e a crise econômica? 
Não dá mais para você sair com seus 
filhos como antes; não dá mais para 
você viajar tanto quanto antes; não 
dá mais para você comprar aquilo que 
você quer; você se forma na faculdade, 
mas não tem emprego. Então, vamos 
resolver isso em vez de ficarmos para-
dos. Tem que solucionar os problemas, 
criar empregos, principalmente jovem 
aprendiz. Sobre a corrupção, é quase 
impossível acabar. A corrupção não 
está apenas na política, mas na socie-
dade inteira. Você vê gente mentindo 
para o chefe, dizendo que estava pas-
sando mal; você vê aluno colando na 
prova (hoje a nota vale mais que a inte-
ligência); você vê gente jogando lixo no 
chão... As pessoas apontam muito para 
a política, mas esquecem também de 
rever seus atos. (Caroline Alves - Jornal 
Super Notícias - Belo Horizonte-MG)
RANKING - AS MAIORES EMPRESAS 
DO VAREJO BRASILEIRO - Segundo 
o "Ranking IBEVAR - 120 Maiores Em-
presas do Varejo Brasileiro", divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de Consumo, 
o Grupo Pão de Açúcar (Companhia 
Brasileira de Distribuição) faturou, em 
2015, R$ 76.933 bilhões, liderando o 
ranking, e encerrou o ano com 2.181. 
O segundo lugar ficou com o Grupo 
Carrefour (R$ 42 bilhões), seguido 
pelo grupo Walmart Brasil (R$ 29 bi-
lhões), Lojas Americanas - LASA (R$ 
20 bilhões) e Magazine (R$ 10 bilhões). 
Juntas, as 120 empresas relacionadas 
faturaram R$ 444.680 bilhões. (Portal 
Giro News - São Paulo-SP) 
JOAQUIM BARBOSA - O ex-presi-
dente do Supremo Tribunal Federal 
Joaquim Barbosa voltou a criticar o 
processo de impeachment que afas-
tou a presidente Dilma Rousseff. Ele 
chamou os partidos políticos de "fac-
ções" e afirmou, sem citar diretamen-
te o PMDB de Michel Temer, que o 
grupo que tomou o poder o fez para 
se proteger e continuar roubando. As 
declarações foram feitas a empresá-
rios durante a abertura de um evento 
sobre sustentabilidade em São Paulo, 
conforme registrou o Jornal da Gazeta. 
Em sua fala, ele também fez críticas 
à relação entre empresas e governo 
que se instalou há décadas no Brasil 
e ao sistema político atual. "Nosso país 
está paralisado há mais de um ano 
em função de uma guerra entre fac-
ções políticas. Sabemos por alto que 
se trata de ambição, de ganância, de 
apego ao poder, tentativa de se per-
petuar no poder para se proteger, mas 
também para continuar saqueando os 
recursos da nação", declarou Barbo-
sa. Em maio, após a primeira votação 
do Senado pró-impeachment, ele já 
havia denunciando um "conchavo" no 
Congresso e defendido enfaticamente 
novas eleições no País, também em 
uma palestra. "Aquilo ali era uma pura 
encenação pra justificar a tomada do 
poder", comentou Barbosa na ocasião, 
sobre a votação dos senadores. "Colo-
car no lugar do presidente alguém que 
o perdeu a eleição presidencial para o 

C l a s s i f i c a d o s
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. 
ALUGO SUITE OU KITNET – Na Rua Raul Soares, 618: Tratar (34) 9.9874-2959 
ou 9.9914-2959. Falar com José Lucas.
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 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

Sem plano B, cúpula petista já vê 
Lula fora da disputa em 2018

 A cúpula do PT admite, 
nos bastidores, que não poderá 
contar com o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva para a disputa 
de 2018, mas não tem um plano 
B nem sabe como se reinventar. 
Desde o impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, em agosto, 
os petistas continuam atônitos, 
embalados por uma crise atrás 
da outra. A pior delas, porém, é a 
que atinge o maior líder do parti-
do e da esquerda. Nas fileiras do 
PT, muitos acham que Lula será 
preso, haja ou não provas, e exi-
bido como um “troféu” da Lava 
Jato. Mesmo os que não creem 
nessa possibilidade, no entan-
to, enxergam uma operação em 
curso para torná-lo ficha-suja e 
impedir sua candidatura, daqui a 
dois anos. Sem Lula, o PT fica de 
mãos atadas. Aos 36 anos, o par-
tido não formou novos quadros 
políticos, não conseguiu renovar 
seu programa e tem dificuldade 
até mesmo para encontrar um 
nome de peso para comandá-lo, 
a partir de 2017, quando haverá 
a escolha da nova direção. Além 
disso, embora o ex-presidente 
ainda não tenha sido julgado, o 

fato de ter se tornado réu da Lava 
Jato, pela segunda vez, provoca 
uma devastação na seara petis-
ta. O PT já se prepara para per-
der a Prefeitura de São Paulo, 
considerada a “joia da coroa”, e 
enfrentar considerável diminui-
ção de tamanho. Na tentativa de 
defender Lula e o legado do parti-
do nos quase 14 anos à frente do 
Palácio do Planalto, o Diretório 
Nacional produziu peças de rádio 
e TV que deverão ser usadas em 
todas as suas campanhas muni-
cipais. Sob o slogan “Lula é meu 
amigo, mexeu com ele mexeu 
comigo”, o PT também organiza 
um calendário de mobilização, 
que inclui uma série de atos de 
solidariedade ao ex-presidente, 
até o segundo turno das eleições. 
A ideia é que palavras de ordem 
como “Fora, Temer”, “Diretas-
-Já” e “Nenhum direito a menos” 
façam parte das manifestações, 
com apoio das frentes Brasil Po-
pular, Povo Sem Medo e de ou-
tros partidos, como o PCdoB e o 
PSOL. Nunca antes na história 
deste País Lula e o PT viveram 
uma crise assim. (Fonte: Site 
MSN Noticias)

presidente que está saindo ou alguém 
que sequer um dia teria o sonho de 
poder disputar uma eleição para presi-
dente da República. O Brasil, anotem, 
vai ter que conviver por mais de dois 
anos com essa anomalia", disse, em 
referência ao PSDB e ao PMDB. (Jor-
nal Gazeta - São Paulo - SP) 
GANÂNCIA - Algumas pessoas que 
têm TV fechada, com certeza, devem 
assistir à TV Senado e à TV Câmara. 
Aquilo que fazem aqueles políticos, 
parecem brigar entre si, nos deixa per-
ceber que estão dispostos a defender 
a corrupção, as propinas com unhas e 
dentes. Com toda sinceridade, se fos-
se em outro país, aquilo que eles fa-
zem, aquele plenário onde se reúnem 
para votar projetos ambiciosos, seria 
um provável alvo de ataque terrorista. 
Eles parecem se importar com a ga-

nância. (Sidnei Martins - Jornal Super 
Notícias - Belo Horizonte-MG)
DESVIOS - PRESIDENTE DA FECO-
MÉRCIO É INDICIADO - O Ministério 
Público de Minas Gerais (MPMG) de-
nunciou o presidente da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomércio-MG), Lázaro Luiz Gonza-
ga, e membros da diretoria por desvio 
de recursos, lavagem de dinheiro, sub-
tração e destruição de provas formação 
de quadrilha, falsidade ideológica e co-
ação. Segundo o MPMG, houve cele-
bração de contratos superfaturados e 
simulação de negócios para lavagem 
de dinheiro. O suposto esquema pode 
chegar a mais de R$ 80 milhões. Em 
nota, a entidade, condenou a investiga-
ção, e disse ainda não avaliou o conte-
údo da denúncia. (Jornal Metro - Belo 
Horizonte-MG)
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 

        ITR 2016 
 

           Imposto Territorial Rural 
 

A Assessoria Contábil Triangulo (Escritório do Marino) comunica a todos clientes 
e amigos que o prazo de entrega da declaração do ITR e do ato declaratório 

ambiental - ADA, termina no dia 30 de setembro de 2016.  
A apresentação da declaração do ITR  é obrigatória para pessoa física ou 

jurídica, inclusive na condição de isento, que seja proprietário, titular do domínio 
ou possuidora a qualquer título. 

O escritório está situado à rua Cel. Astolfo Bittencourt, 230, centro (ao lado da 
igreja Matriz)  

 

ASSESSORIA CONTÁBIL TRIANGULO 
 Rua Cel. Astolfo Bittencourt, 230 – Centro – Prata/MG 

                       Fone/Fax: 34-3431-2185 -  CNPJ: 10.593.690/0001-93 
                            marino.act@terra.com.br -  cassio.act@terra.com.br- 

Desde 1988 

 

Frase inusitada
 Li uma noticia que o de-
satento Ministro Dias Toffoli, da 
mesma maneira que faz seu “che-
fe”, deslustra o Poder Judiciário em 
comentário, por ocasião de uma 
palestra; disse que a justiça corre o 
risco de cometer o mesmo erro que 
os militares cometeram em 1964, 
se a politica for criminalizada e o 
Judiciário “exagerar no ativismo; 
Lembrei-me então, a respeito dos 
comandos mentais e o reflexo do 
hábito no sentido holístico, tendên-
cia da natureza de usar a evolução 
criativa para formar um “todo” que 
é maior do que a soma das suas 
partes”. Primeiro, o Judiciário deve 
ser provocado para julgar um fato 
e, quem exerce o poder de fiscali-
zação da lei é o Ministério Público, 
inclusive promovendo a ação penal 
pública, na forma da lei que é fa-
bricada pelo legislativo. Ademais, o 
conceito de Ativismo Judicial, que 
o ministro afirmou, tem a ver com 
a revolução proletária, limitada a 
projetar uma sociedade perfeita 
com fundamento no socialismo 
científico de Karl Marx e Engels 
que se posicionaram em criticar 
as leis objetivas que permitiriam 
sua superação. Portanto, nada 
tem a ver com a manifestação da 
evolução do Poder Judiciário, que 
não armazena nenhuma causa de 
ofensa à sociedade, ao contrário, 
ativa a percepção de que todos os 
direitos dos meios processuais for-
taleçam a efetivação do acesso à 
justiça. Esse novo modo de dizer o 
direito pelo Poder Judiciário, esta-
belecendo e determinando a exe-
cução da lei, garantindo, esclare-
cendo, gerenciando e ordenando o 
cumprimento de políticas públicas, 
a fim de resolver problemas da re-

alidade imediata, somente refletem 
benefício do povo carente quanto 
ao acesso principalmente, à saúde 
pública. E qual o erro que os mili-
tares cometeram na visão obliqua 
do Ministro? Ah... sim, tentaram 
expurgar e defender a sociedade 
de seus amigos comunistas? É 
óbvio... Agora entendi sua FRASE 
INUSITADA. Faz proselitismo em 
favor de seu patrão, de seu mestre 
e cultiva ainda o mais vivo respeito 
ao “chefão da maior corrupção ins-
talada neste país” e, está preocu-
pado com seu futuro, como um fiel 
discípulo que é? Pois bem, saiba 
que desta vez não vai haver deci-
sões espúrias por parte de magis-
trados infiltrados que compactuam 
com o poder oculto. Fique o senhor 
sabendo, que a denúncia oferecida 
pelo Ministério Público Federal, em 
face do Lula da Silva, é uma peça 
acusatória da melhor qualidade, e 
da mais forte eficiência que ficará 
nos anais da história da justiça bra-
sileira. Senhor Toffoli, eram todos 
um só, há quinze bilhões de anos 
aproximadamente e, os comunis-
tas, hoje continuam um só.... O big-
-bang sinalizava, em algum tempo 
no passado que o Universo estava 
quente e denso, e hoje perpetuado 
nos princípios repetitivos, embora 
imaginário, digo que a essência da 
temperatura, predomina na repeti-
ção do todo. Deu para entender? 
Pensem nisto! (Laercio Laurelli – 
Desembargador aposentado do Tri-
bunal de Justiça do Estado de São 
Paulo ( art. 59 do RITJESP) – Pro-
fessor de Direito Penal e Processo 
Penal – Jurista – Articulista – Ide-
alizador, diretor e apresentador do 
programa de T.V. “Direito e Justiça 
em Foco” Patriota).

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

Seca no Nordeste já dura 5 anos e 
pode se tornar ainda mais severa

 A seca atual que aflige 
o Nordeste teve início em 2012 e 
se intensificou desde então. Ela já 
dura cinco anos e é considerada a 
mais severa em várias décadas. 
A intensidade e a persistência da 
atual estiagem podem ser indícios 
de que as mudanças climáticas 
já começam a cobrar sua fatura, 
aponta um estudo publicado na 
revista Theoretical and Applied Cli-
matology. "As projeções de clima 
geradas pelos modelos climáticos 
sugerem que, daqui para a frente, 
as estiagens mais severas e pro-
longadas tenderão a ser a regra, 
não mais a exceção", afirma o hi-
drologista e meteorologista José 
Antonio Marengo, do Centro Na-
cional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (Cemaden) 
em Cachoeira Paulista, no interior 
de São Paulo. A seca é um fenô-
meno natural no Nordeste. Há re-
latos da sua incidência desde o sé-
culo 16, ou seja, desde o início da 
colonização do país. O clima hoje 
é semiárido, mas no futuro poderá 
não ser mais. Em outras palavras, 
o sertão pode se tornar uma zona 
árida e favorecer um processo de 

desertificação, afirma Marengo. 
Atualmente, durante os meses 
chuvosos, há intervalos sem preci-
pitação que duram de cinco a seis 
dias. O que as projeções indicam 
é que esses intervalos "secos" 
tenderão a ser mais numerosos e 
mais longos, podendo alcançar 40 
dias. Menos chuva significa tam-
bém dias mais quentes. Segundo 
Marengo, a temperatura média no 
Nordeste já aumentou 0,8ºC entre 
1900 e 2000 e as projeções indi-
cam que, na melhor das hipóteses, 
o aquecimento vai aumentar 2ºC 
até 2040. No pior dos cenários, até 
4,4ºC até 2100. Nestas condições, 
se medidas governamentais sérias 
e imediatas não forem tomadas 
para, por exemplo, conter os des-
matamentos, o sertão pode virar 
um grande deserto, alerta Maren-
go. Com menos chuvas e mais ca-
lor ao longo do ano, a vegetação 
típica da caatinga tenderá a ser 
gradualmente substituída pelas 
cactáceas, que são vegetação tí-
pica de desertos. O impacto disso 
para a agricultura, principalmente 
a familiar e de subsistência, será 
incomensurável. (Fonte: Site UOL)

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Laercio Laurelli
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Edital de Venda de Imobilizados Cooprata 
  Dia 03 de Outubro (segunda - feira) de 2016. 

 
A Cooperativa dos Prod. Rurais do Prata Ltda. realizará venda de imobilizado, 03/10/2016. 
 
1º (Máquinas Agrícolas), das 13:00 h às 14:00 h, na Oficina do Departamento Técnico, situada na rua Coronel 
Astolfo Bitencourt, nº 71, Centro.  
 
2º Em seguida, (Demais Produtos), das 15:00 h às 16:00 h, no Escritório da Cooprata, situado na rua Padre 
Ângelo Féo, nº. 35, Centro. 
 
Importante: 

1.No primeiro dia a compra será exclusiva para Cooperados da Cooprata, com horário de realização entre 13h00 e 
14h00. Iniciado o leilão aqueles que não tiverem chegado no horário não poderão reivindicar quaisquer direitos pelos 
bens já arrematados; 
2. Caso não sejam vendidos todos os bens, nos dois dias úteis seguintes ao marcado para o leilão, qualquer pessoa 
(associado ou não) poderá adquiri-los dentro do preço mínimo estipulado; 
3. Condições de pagamento: os lances no leilão serão realizados para pagamento à vista. O arrematante, caso queira, 
poderá parcelar o pagamento mediante o acréscimo dos custos administrativos/financeiros. Respeitado o valor mínimo 
de R$176,00 (cento e sessenta reais) por parcela, os pagamentos poderão ser divididos em até 6 (seis) vezes no boleto 
para associados e terceiros ou em até em 10 (dez) vezes somente para associados no conta corrente; 
4.Para a realização da compra parcelada será verificado limite cadastral; 
5.Os equipamentos serão vendidos no estado em que se encontram, sem qualquer tipo de garantia, não sendo aceitas 
devoluções; 
6. A retirada dos bens adquiridos é de responsabilidade do comprador e deverá ser feito no prazo máximo de 10 dias 
após o leilão.  
 

VENDA DE IMOBILIZADO 
BENS A VENDA 

 

QTDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 

R$ QTDADE DESCRIÇÃO 
VALOR 

R$ 
1 MESA  RETANGULAR 300x85x80 100,00 1 GRELHA P/ ESGOTO 1,90x0,25 190,00 
1 MESA DE CENTRO 30,00 1 GRELHA  P/ ESGOTO 1,70x0,25 170,00 
1 EMBALADORA DE FILME 220 V (C/DEFEITO) 20,00 1 GRELHA P/ESGOTO 1,20x0,25 120,00 

13 FORMA PARA PIZZA 5,00 1 GRELHA P/ ESGOTO 1,00x 0,25 100,00 
33 FORMA PARA PÃO DE FORMA COM TAMPA 5,00 1 GRELHA P/ ESGOTO  0,30x0,25 30,00 
1 ARMÁRIO SUSPENSO MDF DUAS PORTAS  60,00 3 CHOCADEIRA DIG. 120 OVOS (C/ DEFEITO) 300,00 
1 CAVALETE GALVANIZADO 50,00 2 DISTRIBUIDOR DE ADUBOS VICON 1.895,00 
1 SUPORTE PARA TELEVISÃO DE TUBO 10,00 3 DISTRIBUIDOR DE ADUBOS VICON 2.100,00 
1 BANQUETA COM ENCOSTO  20,00 2 ENSILADEIRA JF C120 5.300,00 
1 MESA BISTRÔ REDONDA 30,00 2 ENSILADEIRA JF C120 5.000,00 

52 TUBOS DE SERPENTINA 5 M 80,00 28 MEDIDOR DE LEITE WESTFALIA 700,00 
160 TUBOS DE SERPENTINA 1,30 M 20,00 1 PULVERIZADOR BARRA FMC 3.500,00 

9 PALETES GRANDE (C/DEFEITO) 20,00 1 PULVERIZADOR PECUÁRIO FMC 4.550,00 
16 PALETES MEDIO (C/DEFEITO) 15,00 1 CULTIVADOR TATU 2.000,00 
13 PALETES PEQUENO (C/DEFEITO) 10,00 1 PLANTADEIRA TATU 7.900,00 
1 CARRO 4 RODAS C/ PENEU (C/DEFEITO) 80,00 1 PLANTADEIRA TATU 8.500,00 
1 MICROONDAS (C/DEFEITO) 20,00 1 PLANTADEIRA JUMIL 7.900,00 
1 BALANÇA 500 KG (C/DEFEITO) 250,00 1 SEMEADORA 12 LINHAS TATU 9.000,00 
1 BEBEDOURO ATLANTIS(C/DEFEITO) 50,00 2 DISTRIBUIDOR  CALCÁRIO 2500 KG TATU 9.000,00 
1 BEBEDOURO (C/DEFEITO) 50,00 10 PNEU (SUCATA) 30,00 
1 ARMARIO C/ 3 GAVETAS (C/DEFEITO) 20,00 1 HOME THEATER COM CAIXA TOSHIBA 150,00 
1 FOGÃO 4 BOCAS (C/DEFEITO) 30,00 1 AR CONDICIONADO 18000 BTUS SPLIT 100,00 
1 CADEIRA  (C/DEFEITO SEM ENCOSTO) 10,00 KG SUCATA GERAL (VENDA POR KG) 1,00 
8 GRELHA P/ ESGOTO 2,00x0,25 200,00 

     Maiores Informações: Administração: 3431-8525 Fabiano. 

 As exportações de carne 
bovina brasileira atingiram, em 
agosto, faturamento de US$ 468 
milhões, o que representa um 
aumento de 10% em relação ao 
mês anterior (julho/2016). Já em 
volume embarcado no mês de 
agosto, foram enviadas 114,3 mil 
toneladas de carne para o exte-
rior, com um crescimento de 4%, 
se comparado com julho. Os da-
dos são da Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de 
Carne (ABIEC). Os dois princi-
pais mercados para a carne bra-
sileira no mês de agosto – Hong 

Kong e União Europeia – tam-
bém apresentaram crescimento, 
tanto em volume como receita, 
se comparado com o mês de ju-
lho de 2016. Hong Kong comprou 
29,3 mil toneladas de carne em 
agosto, um crescimento de 20% 
em relação ao mês anterior, com 
faturamento de US$ 99,2 milhões 
(24% a mais que julho). Outro 
destaque do mês é a União Eu-
ropeia, que importou 28% a mais 
de carne brasileira no mês (11,7 
mil toneladas), o que gerou uma 
receita 36% maior (US$ 74 mi-
lhões). (Fonte: Abiec)

Exportação brasileira de carne 
bovina cresce 10% em 

faturamento no mês de agosto
 Agora está sendo criada 
o que os presidentes da Bayer e 
da Monsanto chamam de uma Lí-
der Global na Agricultura. A Bayer 
fez uma oferta pela Monsanto com 
44% de Premium Price por cada 
ação. E isso significará o que? 
Simplesmente uma corporação de 
vinte e três bilhões de euros de fa-
turamento, com um investimento 
conjunto em ciência e tecnologia, 
ou seja, pesquisa e desenvolvi-
mento de mais de dois bilhões e 
meio de euros anuais. A Bayer é 
protagonista e uma das líderes 
mundiais em agroquímicos, com 

história e presença no Brasil há 
décadas. E a Monsanto hoje reú-
ne a maior competência mundial 
nas novas sementes e engenharia 
genética, ou seja, nos organismos 
geneticamente modificados. Des-
sa forma, o mundo se transforma 
a todo instante, e com essa aqui-
sição e reunião de duas gigantes 
mundiais no antes da porteira das 
fazendas, ciência e tecnologia 
para o campo, agora mudou mes-
mo. O mundo já mudou e o agro 
nunca mais será o mesmo. Virou 
gene digital. (Fonte: Conselho 
Científico Agro Sustentável)

Gene digital

 A melhora de margem 
das indústrias após a valoriza-
ção da carne na última semana, 
movimento que continuou com os 
reajustes para os miúdos e sub-
produtos, não tem sido suficiente 
para puxar para cima, de forma 
consistente, as referências de 
preços da arroba. As altas ocor-
rem, mas são pontuais e refletem 
a falta de oferta, comportamen-
to que já era observado desde 
agosto. As indústrias de grande 
porte, na maior parte das regiões 
pesquisadas pela Scot Consulto-
ria, seguem imprimindo mais re-
sistência aos pagamentos maio-
res. As escalas destes agentes 
geralmente são mais alongadas, 
já que contam com estratégias al-

ternativas de compra de matéria-
-prima. Em São Paulo, há quem 
opere com programações de 
mais de dez dias. Mas esta não é 
a realidade do mercado. Os com-
pradores que compram somente 
no mercado spot têm escalas 
completas por três dias, em mé-
dia, isso já considerando um nível 
de ociosidade consideravelmente 
maior do que se vê normalmente. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Margem melhora, mas preços 
da arroba demoram a subir

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

ANUNCIE NO

 O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprovou, na 
quarta-feira da semana passa-
da, a renegociação de dívidas 
de produtores do Centro-Oes-
te, Espírito Santo e Matopiba 
(Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia). “A medida dá fôlego ao 
produtor para honrar seus com-
promissos e obter novos recur-
sos para a próxima safra”, disse 
o secretário de Política Agrícola 
do Ministério da Agricultura, Neri 
Geller. Os produtores vinham 
apresentando dificuldade em pa-
gar suas dívidas com as institui-

ções financeiras por causa das 
perdas na safra 2015/16, provo-
cadas principalmente pela seca. 
Segundo o secretário, a renego-
ciação atendeu à reivindicação 
do setor produtivo junto ao Go-
verno. Na região do Matopiba, a 
renegociação vale para todas as 
culturas, nas duas modalidades 
de financiamento. No Centro-
-Oeste, também se destina a 
todas as lavouras, mas apenas 
para os débitos de investimento. 
No Espírito Santo, refere-se ao 
café. (Fonte: Ministério da Agri-
cultura)

Renegociação de dívidas dá 
fôlego ao produtor
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De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com a 
cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de serviço 

com varanda, garagem e quintal grande.
Tratar: (34) 9.9999-8767 CTBC, 

9.9136-0096 TIM OU 9.9692-3454 CTBC

ALUGO ESTA CASA

 O Super Sérgio Moro es-
creveu o "óbvio lulante" no despacho 
em que aceitou a denúncia do Mi-
nistério Público Federal contra o ex-
-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e mais sete réus: “É durante o trâmi-
te da ação penal que o ex-presidente 
poderá exercer livremente a sua defe-
sa, assim como será durante ele que 
caberá à acusação produzir a prova 
acima de qualquer dúvida razoável de 
suas alegações caso pretenda a con-
denação. O processo é, portanto, uma 
oportunidade para ambas as partes”. 
A aposta geral e a torcida de muitos 
é que, daqui a uns seis meses, Lula 
e alguns dos demais réus podem ter-
minar condenados. A punição a um 
"criminoso primário", dificilmente, ren-
derá a prisão tão sonhada por muitos 
que odeiam (com toda Justiça) o com-
panheiro $talinácio e sua petelândia. 
Uma dúvida é se a desmoralização 
crescente de Lula, um mito em franca 
decadência, conseguirá impedi-lo de 
concorrer à Presidência da República 
em 2018. Advogados dele - até os que 
podem acabar indiciados por algum 
problema - farão de tudo para protelar 
a decisão final, o famoso trânsito em 
julgado, que poderia enquadrar Lula 
na Lei da Ficha Limpa, tirando-o do 
próximo páreo presidencial. Embora 
Sérgio Moro não possa cometer o sin-
cerícídio de proclamar por escrito, a 
condenação de Lula é dada como pule 
de 13. A Força Tarefa da Lava Jato 
reuniu provas de que OAS deu R$ 3,7 
milhões de vantagens a Lula: R$ 2,4 
milhões teriam sido utilizados no trí-
plex 164-A no Edifício Solaris. O valor 
corresponde a R$ 1,2 milhão do valor 

imóvel, acrescido de R$ 926 mil de 
reformas feitas pela construtora; mais 
R$ 342 mil de móveis personalizados 
(pagos à empresa Kitchens), além de 
R$ 8,9 mil pagos por eletrodomésti-
cos, como fogão, micro-ondas e uma 
geladeira “side by side”. Outros R$ 1,3 
milhão foram pagos pela construtora 
à Granero para armazenar o acervo 
presidencial de Lula. Além de Lula, 
este processo atinge a ex-primeira-
-dama Marisa Letícia; o presidente do 
Instituto Lula, Paulo Okamotto; e mais 
cinco pessoas ligadas à empreiteira 
OAS - o ex-presidente Léo Pinheiro e 
os executivos Paulo Gordilho, Agenor 
Franklin Magalhães Medeiros, Fábio 
Hori Yonamine e Roberto Moreira Fer-
reira. O mais importante é que o po-
deroso Lula está a caminho do juízo 
final. Vale repetir por 13 x 13: a grande 
dúvida estratégica é se isso repre-
senta "perda total" (trocadilho infame 
com a sigla PT) ou se pode represen-
tar em uma oportunidade para a Fê-
nix da Petelândia, uma ave tão rara, 
poderosa e sortuda que já conseguiu 
até vencer um violentíssimo câncer na 
laringe. Lula seguirá na guerra - agora 
cada vez mais na defensiva, e não na 
ofensiva que sempre foi sua glória no 
passado. Certamente, sua maior ini-
miga em potencial é saúde, que pode 
não suportar tanta tensão negativa. 
Suportar a tensão de ser réu é o maior 
desafio de Lula, que pode terminar cul-
pado ou inocente. A Metamorfose Am-
bulante tem mais chances de pedir so-
corro à ambulância que ser salvo pela 
fanática militância...  (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 20 de 
Setembro de 2016).

Lula a caminho do juízo final?
2a Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

LICENÇA DE OPERAÇÃO EM CARÁTER CORRETIVO 

ALEX OLIVEIRA SOUZA, INSCRITO NO CPF: 
753.634.026-53, PROPRIETÁRIO DA FAZENDA SAN-
TA MARIA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PRATA-
-MG, POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO DE PO-
LÍTICA AMBIENTAL - COPAM, TORNA PÚBLICO QUE 
SOLICITOU DO MESMO ATRAVÉS DO PROCESSO N° 
06519/2016, LICENÇA DE OPERAÇÃO EM CARÁTER 
CORRETIVO, PARA AS ATIVIDADES DE SUINOCULTU-
RA (CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO) E BOVINOCUL-
TURA DE, LOCALIZADA NA RODOVIA BR 153, KM 115, 
À ESQUERDA MAIS 25 KM, ZONA RURAL DO MUNICÍ-
PIO DE PRATA-MG.

 

EDITAL (01) 

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
PARA PROVIMENTO DE VAGAS QUE VIEREM A SURGIR NO PRAZO DE 
02 ANOS PARA COMARCA DE PRATA-MG. 

INTERESSADOS: ESTUDANTES DE DIREITO – 4º ao 7º PERÍODOS. 

INSCRIÇÕES: 26/setembro/2016 até 27/outubro/2016, das 12:00 às 18:00 
horas (horário de Brasília), no Fórum “Dr. Ronaldo Alves Vilela”, sito à 
Praça XV de Novembro, nº 273 – centro – PRATA-MG. 

PROVA: dia 03 de novembro de 2016, às 9:00 horas, no Fórum “Dr. 
Ronaldo Alves Vilela”, sito à Praça XV de Novembro, nº 273 – centro – 
PRATA-MG, e terá(rão) duração de 02  horas. 

DEMAIS INFORMAÇÕES e CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO: Edital 
1/2016 afixado no mural no átrio do fórum local.  

 

EDITAL (02) 

SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 
PARA PROVIMENTO DE VAGAS QUE VIEREM A SURGIR NO PRAZO DE 
02 ANOS PARA COMARCA DE PRATA-MG. 

INTERESSADOS: ESTUDANTES DE DIREITO – 4º ao 7º PERÍODOS. 

INSCRIÇÕES: 19/02 à 02/03/2015, das 12 às 18 horas no Fórum “Dr. 
Ronaldo Alves Vilela”, sito nesta cidade, na Praça XV de Novembro, 273 – 
centro. 

PROVA: 09/março/2015, às 9:00 horas – Fórum “Dr. Ronaldo Alves Vilela”, 
sito nesta cidade, na Praça XV de Novembro, 273 – centro. 

DEMAIS INFORMAÇÕES e CONTEÚDO PROGRAMÁTICO EXIGIDO: Edital 
1/2015 afixado no mural no átrio do fórum local. 
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