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 O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) anunciou nesta terça-fei-
ra que suspendeu empréstimos a 
exportações de serviços de enge-
nharia para as principais emprei-
teiras brasileiras investigadas na 
operação Lava Jato. Os contratos 
totalizam 4,7 bilhões de dólares. A 
suspensão ocorreu em maio, mas 
só foi divulgada nesta terça. A de-
cisão afeta os grupos Odebrecht, 
OAS, Queiroz Galvão, Camar-
go Corrêa e Andrade Gutierrez e 
engloba contratos de exportação 
de serviços para países como Ar-
gentina, Cuba, Venezuela, Gua-
temala, Honduras, República Do-
minicana, Angola, Moçambique e 
Gana. Ao todo, a suspensão inclui 
25 projetos, que somam 7 bilhões 
de dólares, sendo que 2,3 bilhões 
já foram desembolsados. “Evi-
dentemente, é uma negociação 
dura. A gente vem conversando 
e vamos tentar chegar ao melhor 
termo”, disse o diretor da área de 
exportação do banco de fomento, 
Ricardo Ramos. “Nem todos estão 
satisfeitos, e precisamos ter tem-
po para olhar os critérios futuros.” 
A suspensão dos desembolsos 
será temporária. A partir de agora, 
a liberação dos recursos depen-
derá do enquadramento a novos 
critérios criados pelo banco para 
consumar a operação. De acordo 
com o diretor do banco, os proje-
tos serão analisados caso a caso 
e alguns poderão ser suspensos 
definitivamente. “É um momen-
to difícil (…) e fizemos um freio 
de arrumação. Uns poderão ser 
suspensos e outros, cancelados. 
Vamos chegar a um bom termo”, 
declarou Ramos ao comentar a 
decisão. O ponto de partida para a 
decisão foi uma ação civil pública 
movida pela Advocacia-Geral da 
União (AGU) contra as empreitei-

ras envolvidas na Lava Jato para 
tentar reaver recursos desviados. 
Para que os 4,7 bilhões de dólares 
em empréstimos sejam liberados 
pelo BNDES às empreiteiras no 
futuro, as empresas terão que obe-
decer quatro critérios criados pelo 
banco de fomento. As condições 
incluem avanço físico da obra, ní-
vel de aporte de recursos de mais 
financiadores (além do BNDES) 
e impacto de novos desembolsos 
no incremento da exposição e do 
risco de crédito do BNDES em 
cada país. Além disso, um termo 
de compliance (boas práticas) de-
verá ser celebrado entre o BNDES 
e cada exportador e cada devedor. 
“Vamos exigir um compliance do 
exportador e importador que vai 
declarar que naquela obra tudo 
ocorreu conforme a lei… se no 
futuro algo for descoberto pode-
-se cobrar multa, devolução do 
dinheiro e haver suspensão do de-
sembolso”, afirmou o diretor. Em 
paralelo aos processos suspensos 
e em análise das empreiteiras, o 
banco criou medidas mais rígidas 
para o financiamento a exportação 
de bens e serviços de engenharia. 
Segundo Ramos, o BNDES vai le-
var em conta para a liberação de 
financiamentos para exportações 
de serviços de engenharia em 
geral o impacto dos projetos na 
cadeia produtiva e efeitos sobre 
pequenas e médias empresas do 
país. “Só vamos agora apoiar se 
houver agregação de valor na ca-
deia produtiva nacional. Estamos 
dando uma resposta do banco a 
demandas da sociedade.” O BN-
DES também vai monitorar mais 
de perto as obras realizadas com 
seus recursos no exterior por meio 
de ferramentas de sensoriamento 
remoto que incluem utilização de 
imagens por satélite. (Fonte: Site 
Revista VEJA)

BNDES suspende crédito a 
exportação de empreiteiras 

da Lava Jato

de área poderá refletir numa pro-
dução de 11,9% a 18,7% superior 
à da safra passada. A projeção 
para a soja é de crescimento entre 
6,7% e 9% na produção, podendo 
atingir de 101,8 a 104 milhões de 
toneladas. Já a área plantada de 
grãos deve ficar entre 58,5 milhões 
e 59,7 milhões de hectares, cresci-
mento de até 2,3%, se comparado 
com à anterior. Com exceção do 
algodão, todas as culturas de pri-
meira safra tiveram incremento de 
área plantada. (Fonte: Ministério 
da Agricultura)

Safra 2016/17 poderá ser até 15% superior
 A safra 2016/17 deverá 
ficar entre 210,5 e 214,8 milhões 
de toneladas, aponta o 1º levan-
tamento da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) para 
a safra, divulgado na quinta-feira 
passada. Com isso, o crescimen-
to poderá ser de até 15,3% em 
relação à safra 2015/16, de 186,4 
milhões. O arroz apresenta reto-
mada nas áreas não cultivadas na 
safra anterior, com uma produção 
entre 11,6 milhões e 12 milhões de 
toneladas. Com relação ao feijão 
primeira safra, o forte incremento 

Ao todo, contratos de venda de serviços ao exterior tinham 
4,7 bilhões de dólares a receber do banco de fomento

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

Maduro monitora a crescente mo-
vimentação na cidade fronteiriça 
de Santa Helena. Por questão de 
soberania, a Força Aérea Brasilei-
ra enviou sete caças AMX e dois 
Hércules C-130 para a base de 
Boa Vista. Em agosto, as expor-
tações em Roraima registraram 
aumento de 7% em relação a ju-
lho, com US$ 810 mil. A balança 
comercial apresentou superávit de 
US$ 101.354.

A crise econômico-social na Venezu-
ela e a migração da população ven-
ezuelana para Roraima aqueceram o 
comércio em Boa Vista e Pacaraima

 A crise econômico-social 
na Venezuela e a migração da 
população venezuelana para Ro-
raima aqueceram o comércio em 
Boa Vista e Pacaraima. Os núme-
ros da Federação das Indústrias 
do estado confirmam. Segundo 
fontes militares da região, a migra-
ção é a motivação da suposta in-
vasão do espaço aéreo brasileiro 
por dois caças Sukhoi do país lati-
no há dias. O governo de Nicolás 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
SAÚDE - VIROU UM ESTACIONA-
MENTO - Lançadas em 2003, as 
unidades de pronto atendimento, 
chamadas de UPAS, são clínicas fi-
nanciadas pelo Ministério da Saúde 
para desafogar hospitais de urgên-
cias no tratamento de infarto e derra-
me. Para construir uma UPA, a União 
normalmente financia prefeituras, 
que contratam a obra e compram vá-
rios aparelhos, como os de raio X e 
os eletrocardiógrafos. Para funcionar, 
a unidade precisa de um aval do mi-
nistério. Costuma ser um problemão: 
os técnicos federais seguem padrões 
elevados de acabamento das edifica-
ções. "Poucas prefeituras têm corpo 
técnico para contratar uma obra com 
esse tipo de exigência", diz o médi-
co Carlos Suslik, consultor em ges-
tão hospitalar. O resultado é que as 
construções se arrastam por anos e 
saem muito diferentes do orçado - o 
que atrasa a entrega para a popula-
ção. Das 495 UPAs anunciadas pelo 
ministério em 2011, metade continua 
em obras. Há também unidades pron-
tas, mas ainda inoperantes porque 
têm erros de projeto. Em Sousa, no 
interior paraibano, a clínica foi inau-
gurada em 2012 e custou 2 milhões 
de reais. Mas o local até hoje serve 
de mero estacionamento. Segundo o 
Ministério Público Federal, que inves-
tiga o caso, entre as irregularidades 
da obra está uma sala para resso-
nância magnética que não fazia par-
te do projeto original. Já as torneiras 
metálicas previstas foram trocadas 
por similares de plástico. Em nota, o 
ministério diz que o projeto recebeu 
as adequações necessárias no início 
de 2016. A previsão é que a UPA ope-
re, finalmente, no fim do ano. (Revista 
Exame - São Paulo - SP) 
MARCA REGISTRADA - GLOBO 
PERDE BATALHA POR PLIM PLIM 
NA EUROPA - A TV Globo perdeu 
o recurso para usar seu mais famo-
so som característico, o "plim plim", 
como marca registrada na Europa. O 
Tribunal-Geral da União Européia, ór-
gão associado ao Tribunal de Justiça 
da UE (autoridade judicial máxima do 
bloco), rejeitou a apelação da emisso-
ra para registrar o som. Responsável 
por analisar ações instauradas por 
particulares, empresas e algumas or-
ganizações em matéria de concorrên-
cia, aCorte manteve decisão anterior 
tomada pelo Instituto da Propriedade 
Intelectual da União Europeia (EUI-
PO, na sigla em inglês). Em 2014, o 
EUIPO já havia recusado a Cena de 
abertura do Mar Vermelho, em "Dez 
Mandamentos" solicitação da Globo 
Comunicação e Participações para 
registrar o som. (Jornal da Cidade - 
Poços de Caldas - MG)
DESEMPREGO - O Brasil tem atual-
mente um índice de desemprego aci-
ma da média mundial e mais de 11,6 
milhões de desempregados em bus-
ca de recolocação no mercado. Para 
facilitar a procura por um emprego, a 
Luciana Ferreira, Coach e presiden-
te do Grupo Elemento RH, separou 
algumas dicas valiosas e eficientes 
que podem agilizar o processo. Veja: 
- 1 - Planeje e defina uma estratégia 
para enviar o currículo - Assim, como 
ocorre no ambiente de trabalho, é 
fundamental que o profissional elabo-
re um planeje e trace uma estratégia 
adequada ao enviar seu currículo, 
assim há mais chances de chegar à 
pessoa e à empresa certa. Aproveite 
e faça duas listas, sendo uma com 
as empresas que você gostaria de 
trabalhar e outra com profissionais 
da sua área para contatar e ativar 
seu networking. Isso é fundamental 

para abrir novos caminhos, pois os 
contatos podem te ajudar. - 2 - Ative 
seu networking - Mesmo que esteja 
empregado, o networking é o mais 
poderoso ativo não somente para 
quem busca recolocação, mas tam-
bém para ajudá-lo em seu desen-
volvimento ou em algum projeto que 
você tenha na carreira. - 3- Mantenha 
o currículo atualizado - Lembre-se de 
que você é sua marca/produto o tem-
po todo, então é importante elaborar 
e atualizar corretamente o currículo, 
pois ele é o seu cartão de visitas. É 
por meio dele que o recrutador vai te 
conhecer. Procure ressaltar seus re-
sultados e atualize suas redes sociais 
profissionais com estas informações. 
- 4 - Reveja seus propósitos e dese-
jos - Responda à pergunta: Qual a 
história que você quer contar para si 
daqui há 5 ou 10 anos? Realizar uma 
reflexão acerca de qual caminho irá 
trilhar é importante. Faça uma análise 
dos seus pontos fortes e fracos, das 
suas principais competências, do que 
você faria e não faria novamente e o 
que já realizou e ainda pretende rea-
lizar. Os recrutadores valorizam pro-
fissionais seguros a respeito de seu 
propósito e que conheçam o mercado 
rm que irão atuar. - 5- Protagonize a 
sua carreira - Olhe para frente e veja 
o que precisa mudar e melhorar no 
âmbito profissional. Busque cursos 
de aperfeiçoamento, procure utilizar o 
tempo livre para seu desenvolver-se 
continuamente, procure frequentar 
eventos e palestras para aumentar 
sua rede de contatos. Seja na entre-
vista ou no currículo, destaque sem-
pre características que o diferenciam 
no mercado. Lembre-se: Em época 
de procura virtual, passará a frente 
aquele que fará contato diferenciado 
via e-mail ou telefone com profis-
sionais, convide-os para um happy 
hour ou café, colocando-se sempre 
à disposição de maneira elegante e 
discreta. Monitore suas atividades, 
faça uma planilha para organizar os 
contatos realizados, almoços, cadas-
tros, data em que aconteceu, entre-
vistas realizadas e folow up. Uma boa 
sugestão: Monte um funil de oportu-
nidades. - 6 – Entrevistas - Para as 
entrevistas, seja disciplinado, procure 
chegar pelo menos 15 minutos antes 
do horário agendado, esteja prepa-
rado e responda as perguntas com 
segurança, sem esquivar-se. Se a 
oportunidade for temporária ou autô-
noma, não descarte a possibilidade, 
ela pode ser o primeiro passo para 
ingressar na empresa em questão. 
Procure sempre manter-se calmo e 
confiante, pesquise antes a empresa, 
seus produtos e serviços, foque em 
seu interesse, em suas qualidades. 
(Portal NewTrade - São Paulo - SP)
VITÓRIA DE MORO POR 13 A 1 - 
Você às vezes não tem a impressão 
de que temos dois Brasis? Vez e 
sempre acho isto. O Brasil dos políti-
cos corruptos e o Brasil dos cidadãos 
que batalham para sobreviverem, 
mesmo com a carga de impostos 
mais assombrosa do mundo e com 
as notícias diárias dos roubos perpe-
trados pelos bandidos do colarinho 
branco. Recentemente fale do país 
que queremos, quando da denúncia 
dos procuradores, enquadrando Lula 
no caso do triplex e da vergonhosa 
guarda de seus objetos por empresa 
envolvida na Lava Jato, a OAS. Esta 
empresa pagou pela armazenagem 
dos objetos do ex-presidente o valor 
de 1,3 MILHÃO. Você já parou para 
pensar o que é 1,3 milhão aplicado na 
saúde? O Lula não pensou. Aliás, o 
Lula só pensa no brasileiro de baixa 
renda quando é para fazer marketing, 
pois se pusermos na mesa os bene-
fícios dados à classe menos favoreci-

C l a s s i f i c a d o s
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

da e o dinheiro ROUBADO pelo PT e 
partidos aliados, veremos que o mon-
tante ROUBADO consertaria a na-
ção. Mas hoje também, vou falar so-
bre o Brasil que tem dado certo, que 
é a justiça brasileira, principalmente a 
Lava Jato. Os advogados do ex-pre-
sidente entraram com um pedido ten-
tando instaurar um Processo Admi-
nistrativo Disciplinar e o afastamento 
do juiz Sérgio Moro das investigações 
contra Lula. Segundo os advogados 
o juiz teria cometido ilegalidades ao 
publicizar os grampos que envolviam 
o ex-presidente. Vitória de Moro por 
13 a 1 -presidente. Porém o relator 
do processo, na Corte Especial do 
Tribunal Regional Federal da 4a. Re-
gião (TRF4) desembargador federal 
Rômulo Pizzolatti, diz que "não há 
indícios de prática de infração disci-
plinar por parte de Moro". Destacou 
ainda que a Operação Lava Jato 
constitui um caso inédito no Direito 
brasileiro, com situações que esca-
pam ao regramento genérico destina-
do aos casos comuns. "A publicidade 
das investigações tem sido o mais 

eficaz meio de garantir que não seja 
obstruído um conjunto, inédito na ad-
ministração da justiça brasileira, de 
investigações e processos criminais, 
a Operação Lava-Jato, voltados con-
tra altos agentes públicos e poderes 
privados até hoje intocados", avalia 
Pizzolatti. Na conclusão de seu voto, 
Pizzolatti voltou a destacar o ineditis-
mo da Operação Lava Jato que, se-
gundo ele, traz problemas inéditos e 
exige soluções inéditas. "Em tal con-
texto, não se pode censurar o magis-
trado, ao adotar medidas preventivas 
da obstrução das investigações da 
Operação Lava Jato. Apenas a partir 
do precedente do STF (Reclamação 
23.457) é que os juízes brasileiros, 
incluso o magistrado representado, 
dispõem de orientação clara e segura 
a respeito dos limites do sigilo das co-
municações telefônicas interceptadas 
para fins de investigação criminal", 
concluiu o desembargador. Mediante 
o relato a Corte federal rechaçou por 
13 a 1, a argumentação usada pelos 
19 advogados. - (Ines Valadares - 
Sete Lagoas-MG)   

Janot: cassação de aposentadoria 
de juízes é, sim, constitucional

 O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, defendeu a 
constitucionalidade de dispositivo 
legal que prevê a cassação de apo-
sentadoria ou disponibilidade como 
penalidade disciplinar para servidor 
público inativo que tiver praticado, 
na atividade, falta punível com de-
missão. As informações foram di-
vulgadas no site da Procuradoria. 
A manifestação foi dada em pare-
cer ao Supremo Tribunal Federal 
em ação ajuizada por associações 
de magistrados, que questionam a 
aplicação da pena disciplinar a juí-
zes. Para Janot, tais normas, pre-
vistas nos artigos 127 (inciso IV) e 
134 da Lei 8.112/1990, “são decor-

rência direta dos princípios da pre-
dominância do interesse público e 
da responsabilidade”. Segundo ele, 
a cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade somente é aplicável 
no caso da prática de ato grave por 
parte dos servidores públicos – in-
cluindo magistrados e membros do 
Ministério Público -, em princípio 
doloso, desde que observado pré-
vio processo administrativo em que 
se assegure ampla defesa. Além 
disso, a própria Constituição prevê 
a perda do cargo público como pe-
nalidade para a prática de ato ilíci-
to, sem ressalvar a preservação da 
aposentadoria. (Fonte: Site Revista 
VEJA)

Associações de magistrados acham que a 
categoria está imune a esse dispositivo consti-
tucional e que eles só podem ser punidos com 

aposentadoria compulsória

Piora no poder de compra do 
invernista em setembro 

 A recuperação de preços 
no mercado do boi gordo aos pou-
cos incentiva a compra, principal-
mente das categorias mais eradas. 
Entretanto, os compradores estão 
receosos quanto aos preços histori-
camente desfavoráveis, o que cola-
bora para o cenário de lentidão. Em 
São Paulo o boi magro (12 arrobas) 
está cotado em R$ 1,95 mil. Atual-
mente são necessárias 12,8 arro-
bas de boi gordo para a compra da 

categoria, valor 1,9% menor quan-
do comparado ao mesmo período 
do ano passado. Por outro lado, na 
comparação com agosto e a média 
histórica, o valor é 0,8% e 5,6% 
maior, respectivamente. Em curto 
prazo, a expectativa é de firmeza, 
principalmente para esta categoria. 
A melhora gradativa nas pastagens 
e do mercado do boi gordo são al-
guns dos fatores que geram tal ex-
pectativa. (Fonte: Scot Consultoria)
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Em vitória de Temer, Câmara 
aprova em 1º turno 

congelamento dos gastos federais
 O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou nesta segun-
da-feira (10) o texto base da pro-
posta de emenda à Constituição 
que congela os gastos federais pe-
los próximos 20 anos, prioridade le-
gislativa do governo Michel Temer 
para 2016. O resultado - 366 votos 
a favor, 111 contra, com 2 absten-
ções - foi obtido com o empenho 
pessoal do presidente da Repú-
blica, o que incluiu um jantar para 
mais de 200 deputados na noite 
deste domingo (9). Temer ainda 
exonerou três ministros - Fernando 
Coelho (Minas e Energia), Bruno 
Araújo (Cidades) e Marx Beltrão 
(Turismo) - para que reassumis-
sem suas cadeiras de deputados 
federais e votassem pela aprova-
ção da iniciativa. A chamada PEC 
do Teto obteve, assim, 58 votos a 
mais do que o mínimo necessário 
(308). O placar alcançado nesta 
noite registrou apenas um voto a 
menos do verificado na aprovação 
da autorização para a abertura do 
processo de impeachment contra 
a presidente Dilma Rousseff, em 
17 de abril, quando 367 deputa-
dos votaram pelo afastamento da 
petista. Após a aprovação do tex-
to principal, os deputados ainda 
passaram mais de quatro horas 
discutindo pontos da proposta. Ao 
todo, a oposição apresentou sete 
destaques, forma de votar separa-
damente determinados trechos. A 
maioria dos requerimentos pedia a 
retirada das rubricas saúde e edu-
cação dos moldes propostos pela 
PEC. A base de Temer, contudo, 
manteve-se no plenário e garantiu 
a manutenção do texto. Nos dis-
cursos em plenário, os deputados 
aliados de Temer pregaram a ne-
cessidade da medida sob o argu-
mento de que ela é imprescindível 
para o equilíbrio das contas públi-
cas. Já a oposição (PT, PDT, PC do 
B, PSOL e Rede) bateu na tecla de 
que o novo regime fiscal irá cortar 
investimentos, principalmente nas 
áreas de educação e saúde. "O go-
verno Dilma Rousseff aprofundou 
toda essa crise que estamos viven-
do. O modelo atual é o do discurso 
fácil. O país precisa de medidas 
enérgicas", afirmou Danilo Forte 
(PSB-CE), que presidiu a comissão 
especial da proposta. "[A PEC] é a 
busca da recomposição da credibi-
lidade do Brasil, necessária para a 
retomada dos investimentos". Tam-
bém favorável, o líder do PMDB na 

Câmara, Baleia Rossi (PMDB-SP), 
apelidou a proposta de "PEC da 
responsabilidade" em contraponto 
à oposição, que chama a medida 
de "PEC da morte". "Se queremos 
um país nos trilhos, precisamos 
confirmar a PEC numa grande vo-
tação". Marcos Pestana (PSDB-
-MG), aliado do senador Aécio Ne-
ves, disse que a não aprovação da 
proposta levaria ao "caos". "Temos 
que aprovar. Se não é a travessia 
para o abismo". Representando a 
oposição, Henrique Fontana (PT-
-RS) acusou a situação de apres-
sar a votação para evitar debate 
- os parlamentares alinhados com 
o governo derrubaram seu próprio 
pedido de retirada de pauta como 
estratégia para prejudicar reque-
rimentos da oposição. "Se essa 
emenda fosse de fato a solução 
do Brasil, imagino que gostariam 
de debater dois dias aqui. Eles têm 
medo de que o debate desloque vo-
tos de deputados que ainda estão 
indecisos. Essa emenda aprofunda 
a recessão e o desemprego", dis-
se. Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) 
foi muito mais enfático. "Caras de 
pau, caras de pau! Devem, não 
sabem que devem e querem ainda 
tomar mais do trabalhador", discur-
sou. "E o pior de tudo, com a com-
placência e a conivência de grande 
parte deste plenário, que ontem 
esteve num lauto jantar no Palá-
cio da Alvorada. E querem o quê? 
Querem pegar aquela faca e tradu-
zir em punhais para apunhalar os 
trabalhadores. (...) É tudo mentira! 
É tudo falácia! É tudo safadeza!" 
O argumento de que a PEC não 
atinge o pagamento com juros da 
dívida pública também foi recor-
rente na oposição. Orlando Silva 
(PCdoB-SP) afirmou que "é lógico" 
que é necessário congelar todas as 
despesas. "O que não dizem é que 
metade do Orçamento é financei-
ro, é para pagar juros. Votar essa 
matéria é atacar carreiras funda-
mentais para o estado brasileiro". 
A proposta votada nesta segunda 
restringe as despesas do governo 
ao IPCA (Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo) dos 12 
meses anteriores, e tem duração 
de duas décadas, com possibilida-
de de mudança na forma de limitar 
os gastos a partir do décimo ano. 
O texto final prevê maior folga em 
saúde e educação. Nessas duas 
áreas, a correção do piso dos gas-
tos só valerá a partir de 2018, ou 

seja, o ano base levado em conta 
para cálculo do quanto poderá ser 
gasto a mais será 2017, quando se 
espera que a receita seja mais alta 
que em 2016. Além disso, o relató-
rio estabelece ainda que a base de 
cálculo do piso da saúde em 2017 
será de 15% da receita líquida, e 
não de 13,7%, como previa o tex-
to original. A mudança permitirá 
um piso de cerca de R$ 113,7 bi-
lhões na área no ano que vem, ou 
seja, R$ 10 bilhões a mais do que 
estava previsto inicialmente. Além 
das críticas recebidas da PGR 
(Procuradoria-Geralda República) 
semana passada, a PEC também 
é alvo de ataques por parte da 
AMB (Associação dos Magistrados 
Brasileiros). Em nota, a associação 
chama a proposta de "atentado ao 

Judiciário e à sociedade brasileira", 
acrescentando ainda que ela "fere 
a autonomia entre os poderes". "A 
PEC é uma punição à sociedade, 
quando impõe aos cidadãos um 
regime fiscal severo com o intuito 
de pagar uma conta que é resulta-
do da corrupção". O texto da AMB 
diz ainda que a situação econômi-
ca do país decorre do "desgover-
no" e deveria ser solucionada com 
"ações que cobrem os responsá-
veis". "Parte da classe empresarial 
que sonega impostos, frauda licita-
ções e usa caixa dois deveria arcar 
com o custo dessa crise, e não a 
sociedade, não o serviço público, 
magistratura, Ministério Público, 
Polícia Federal, entre outras cate-
gorias que serão altamente preju-
dicadas". (Fonte: Site UOL)

PEC condena país a 
"atraso intelectual de 20 anos", 

diz cientista da USP
 A aprovação em primeiro 
turno na Câmara da PEC 241 (Pro-
posta de Emenda à Constituição), 
que visa limitar gastos públicos em 
áreas como saúde e educação, 
gera preocupação também em 
renomados cientistas brasileiros. 
Para a classe, o projeto afetará a 
produção intelectual nacional. Um 
dos críticos é Paulo Artaxo, físi-
co da Universidade de São Paulo 
(USP) e membro do painel climá-
tico da ONU que foi um dos três 
brasileiros presentes em lista da 
Reuters de 2015 dos cientistas 
mais influentes do mundo. Artaxo, 
que tem como campo de estudo a 
Amazônia e mudanças climáticas 
na região, diz que enxerga um 
futuro "bastante negro" para a ci-
ência no Brasil em caso de apro-
vação da emenda. "Quando você 
não investe nas universidades em 
20 anos está condenando o pais a 
um atraso intelectual muito grande 
em relação ao resto do mundo. 
Todo brasileiro deve ficar muito 
preocupado com esta questão" A 
preocupação de Artaxo vai além. 
O pesquisador nacional lembra 
que a diminuição dos recursos é 
só um dos aspectos que envolve a 
PEC. O pior, para ele, é a filosofia 
do governo Temer para a área. "É 
toda uma filosofia do atual governo 
de não valorizar a educação desde 
os níveis mais fundamentais, de 
não valorizar o desenvolvimento 
científico e tecnológico. Isto é uma 
questão estratégica e fundamental 
para o país que o atual governo 
não só não quer apoiar nos pró-
ximos anos como também está 
alterando a Constituição para um 
atraso nos próximos 20 anos. É 
muito sério para as gerações futu-
ras", opina Artaxo. Para o cientista, 
o Brasil conseguiu uma posição de 
liderança no cenário mundial em 
várias áreas da ciência graças aos 
investimentos feitos na última dé-
cada, apesar de ter sofrido corte 
de verba nos últimos anos com a 
crise. Mas, para Artaxo, nada se 
compara com o que a PEC pode 
provocar - o físico está na Sué-
cia em um novo projeto e diz que 
a emenda é criticada até por lá. 
"Quando você congela o orçamen-
to das universidades por 20 anos, 
obviamente vai ter um impacto 
muito negativo em todo o sistema 
educacional brasileiro. Não só nas 
universidades, mas também nelas. 
Universidades que estão em 2016 
com problemas sérios para man-

ter as atividades vão piorar muito 
mais", explica. Antes da aprovação 
da PEC, a ABC (Academia Brasi-
leira de Ciências) e a SBPC (So-
ciedade Brasileira para Progresso 
da Ciência) encaminharam uma 
carta a todos os deputados em que 
pedem a manutenção de recursos 
para educação, ciência, tecnologia 
e inovação "em conformidade com 
as necessidades dessas áreas" e 
em que avisam que tirar recursos 
destas áreas não melhora a crise. 
"A experiência mundial nos mostra 
que, sem investimentos consisten-
tes e permanentes em educação, 
ciência, tecnologia e inovação, não 
há desenvolvimento econômico", 
Quem segue a mesma tendência 
é Flávio Kapczinski, cientista bra-
sileiro da área de psiquiatra e que 
está na pré-lista das mentes mais 
influentes de 2016 elaborada pela 
Reuters. Kapczinski prefere não 
avaliar a PEC por desconhecer o 
tamanho da redução, mas pede 
que recursos não sejam tirados. 
"O governo precisa manter um 
olhar bem atento para que não se 
desconstrua algo que se construiu 
a duras penas. O meu partido é o 
partido da ciência. Se houver re-
dução, será preocupante. Espero 
que não ocorra diminuição nos or-
çamentos de ciência e tecnologia, 
que já estão em uma situação li-
mite", diz. A PEC propõe limitar o 
crescimento dos gastos públicos 
pelos próximos 20 anos ao percen-
tual da inflação nos 12 meses an-
teriores. Na prática, a medida con-
gela os gastos do governo, já que 
a reposição da inflação apenas 
mantém o mesmo poder de com-
pra do Orçamento. O principal ob-
jetivo da proposta é conter o avan-
ço da dívida pública. A ideia é que 
ao arrecadar, com impostos, mais 
do que gasta, o governo consiga 
reduzir o total da dívida. A equipe 
econômica do governo também 
aposta na provação da medida 
como uma forma de reconquistar 
a credibilidade do mercado, o que 
atrairia investimentos e favorece-
ria o crescimento da economia. O 
principal questionamento à medida 
é a mudança nas regras dos gas-
tos com saúde e educação. Hoje, 
essas áreas recebem um percen-
tual mínimo calculado com base 
nas receitas do governo -- e isso 
está na Constituição. Ou seja, se 
a economia cresce, aumentam 
os investimentos nas duas áreas. 
(Fonte: Site UOL)
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

21º SIPAT 2016 – COOPRATA 
 

Semana Interna de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho da 

Cooprata 
 

A Portaria N° 3.214, NR 5, item 5.16 letra “O”,  diz que é dever da 
CIPA(Comissão Interna de prevenção de Acidentes) promover, anualmente, 
em conjunto com o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
(SIPAT)” . 

A SIPAT deve ser organizada para se desenvolver durante uma semana, caso 
não o faça a empresa poderá sofrer multas e problemas na justiça. 

A SIPAT acontecerá de 17 a 21 de outubro, portanto: 

Todos os departamentos da Cooprata (Supermercado, Loja 
Agropecuária, Pólo Industrial, Central de Vendas, 
Departamento Técnico e Escritório) durante esta 
semana abrirão às 8:30 horas. 

  

 

 Em despacho do dia 4 
de outubro, o ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello cobra da Receita 
Federal o envio de informações 
do sigilo fiscal do senador Ro-
mero Jucá (PMDB-RR) e de oito 
empresas relativas ao período de 
1º de março de 1998 a 31 de de-
zembro de 2002. O pedido integra 
o inquérito 2.116, que investiga 

desvio de recursos federais em 
obras do município de Cantá, em 
Roraima. Antes dessa decisão, 
o secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid, encaminhara ao 
STF um ofício dizendo que a Re-
ceita Federal não poderia forne-
cer dados dos sigilos bancários 
que tinham sido pleiteados, uma 
vez que não estão sob a custódia 
do órgão.

Ministro do STF cobra da 
Receita Federal dados 

fiscais sobre Romero Jucá 
 O modo atual de tratar 
carrapato é o principal fator que 
onera a pecuária brasileira em 
US$ 3.500.000.000! O leitor não 
entendeu mal, está escrito três bi-
lhões e meio de dólares! Fruto do 
mau uso dos acaricidas. Indicação 
do balconista, calda fraca, repeti-
ção do medicamento e economia 
na pulverização respondem por 
boa parte do assustador estágio 
de resistência dos carrapatos às 

principais moléculas do mercado. 
No Rio Grande do Sul identifica-
ram-se populações resistentes 
a todos os antiparasitários, uma 
realidade cada vez mais próxima 
das propriedades rumo ao centro-
-Norte do País. A herança euro-
peia das raças taurinas, predomi-
nantes no estado e cujo ancestral 
desconhecia a praga, faz com que 
se tornem mais suscetíveis às in-
festações. 9fonte: Revista AG)

Rio Grande do Sul revela 
populações de carrapatos 

resistentes a todos os pesticidas

 No Brasil, a raiva é endê-
mica e variantes do vírus têm sido 
identificados em canídeos silves-
tres e saguis, além de morcegos. 
Os morcegos hematófagos, es-
pecialmente Desmodus rotundus, 
são os principais reservatórios do 
vírus na América Latina, sendo 
os principais transmissores para 
os herbívoros. Esta enfermidade 
é uma das principais zoonoses 
mundiais, causa encefalite fatal, 
acomete todos os mamíferos, 
humanos e animais e tem ampla 
distribuição geográfica. Durante 
o ano de 2012, foram notifica-

dos oficialmente no Brasil 1.435 
casos de raiva em bovinos, con-
tabilizando-se somente aqueles 
diagnosticados em laboratórios 
oficiais e credenciados. Uma das 
estratégias para aumentar a res-
posta imunológica dos animais 
à imunidade induzida ou às in-
fecções provocadas por vírus ou 
bactérias é o uso de suplementos 
alimentares, como os probióticos, 
que tem revelado melhora na res-
tauração da resposta imunitária e 
na potencialização de vacinas em 
relação a diversos agentes pató-
genos. (Fonte: Revista AG)

Probiótico potencializa a 
produção de anticorpos 
antirrábicos em bovinos

 Dados divulgados pelo 
Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços na semana 
passada mostram que de janeiro 
a setembro 40% das exportações 
brasileiras foram de 18 produtos 
do agronegócio - somando US$ 
56,8 bilhões. A soja em grãos foi 
o principal, representando 13% 
do valor total. Um dos produtos 
que apresentaram grande va-
riação na comparação entre os 
acumulados de 2016 e 2015 foi 
o milho em grãos. O valor de ex-
portação expandiu em 42,3% e 

a participação nas exportações 
anuais aumentou de 1,51% para 
2,25%. As exportações do cereal 
foram maiores em razão da sa-
fra recorde no ano anterior. Mas 
a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) prevê 
que ao final de 2016 as expor-
tações totais do produto sejam 
inferiores às de 2015, em razão 
da diminuição das exportações 
prevista para os próximos meses, 
principalmente devido à ocorrên-
cia de adversidades climáticas. 
(Fonte: CNA)

Agro representou 40% das 
exportações até setembro
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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

 Não há um só empresário, 
empregador, neste nosso país(pode 
ter um desmentindo o que estou di-
zendo, para confirmar a regra) que 
não ache que o sistema de justiça do 
trabalho (composto pela justiça do 
trabalho e pelas delegacias do Minis-
tério do Trabalho) é sempre contra o 
empregador e sempre a favor do tra-
balhador. Um sistema juridicamente 
complexo, que deixa na mão de indi-
víduos, sejam membro do judiciário ou 
de outros órgãos, mesmo colegiados, 
o exercício da justiça, da maneira que 
eles melhor entendem. Mas, vamos 
por partes. Há sim empresários que 
burlam a legislação trabalhista e fe-
rem direitos absolutamente básicos 
dos trabalhadores. Há sim empresá-
rios e empregadores, executivos, que 
ainda vivem no século retrasado e que 
acham que quem tem juízo obedece. 
São da turma do"sabe com quem esta 
falando! Eu mando e sou soberano". 
O fato é que toda nossa educação 
gerencial, mesmo nas universidades-
públicas, não é orientada nem para o 
respeito às pessoas e nem às leis. As 
escolas criam, junto com o ambiente 
de diferenciação social que existe no 
país, a formação de uma elite empre-
sarial que manda mais do que lidera 
e que se acha impune e prejudicada 
pela legislação que seus pares da 
classe social fizeram para proteger 
os mais pobres e menos afortuna-
dos. Nessa situação, o papel, não só 
do sistema de educação gerencial no 
país, mas das entidades de classe, é 
absolutamente fundamental. Come-
ça pelas lideranças que devem dar 
o exemplo, mas principalmente pelo 
constante dialogo com todos os atores 
envolvidos: os próprios trabalhadores, 
sindicatos, associações e, não no fi-

nal, a justiça e o Ministériodo Traba-
lho. A pergunta é, quando e quantas 
vezes, a não ser em situação de cri-
se, greve, as lideranças empresariais 
se reúnem com a justiça do trabalho 
para melhorar as relações entre os 
empregadores e trabalhadores? Há 
um plano com medição de resultados 
(reduzir onúmero de ações, corrigir os 
erros na aplicação das leis, reduzir o 
número de greves, melhorar as condi-
ções de trabalho, reduzir onúmero de 
acidentes etc.etc.) entre os parceiros 
envolvidos? Duvido. E se há, mos-
trem! Por outro lado, quantos juízes 
de trabalho têm alguma experiência 
e entendem de dinâmica empresa-
rial? Sabem distinguir os empresários 
e trabalhadores corretos dos  infra-
tores? Há também trabalhadores, 
mesmo sendo a parte mais fraca, que 
provocam problemas e desrespeitam 
as leis. Hoje, com 12 milhões de de-
sempregados com carteira e outros 
15 milhões sem carteira, a legislação, 
e sua aplicação pela justiça do traba-
lho, são de fato um empecilho para o 
aumento de emprego. Empresas têm 
passivos trabalhistas que nem sabem 
que existem e empresários têm pavor 
de aumentar onúmero de trabalhado-
res, porque isso aumenta sua vulne-
rabilidade financeira. Quebra a em-
presa. Será que não esta na hora de 
a justiça do trabalho, os sindicatos, e 
os empresários dialogarem e acharem 
soluções? Porque do jeito que está, 
essa animosidade transformada em 
punições, só haverá menos emprego, 
mais infrações e um jogo que quem 
mais perde é a parte mais fraca desse 
elo: o trabalhador. (STEFAN SALEJ 
- Empresário - Ex Presidente do SE-
BRAE e FIEMG – FEDERAÇÃO DAS 
INDÚSTRIAS DE MINAS GERAIS)

DA JUSTIÇA E INJUSTIÇA DO TRABALHO

 O ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva foi denunciado pelo 
Ministério Público Federal (MPF) 
pelos crimes de tráfico de influên-
cia, organização criminosa, lavagem 
de dinheiro e corrupção passiva na 
Operação Janus - que investiga ne-
gócios suspeitos em Angola com di-
nheiro do BNDES. O sobrinho do pe-
tista Taiguara Rodrigues dos Santos, 
que tinha contratos milionários com 
a Odebrecht no país africano, tam-
bém foi denunciado por organização 
criminosa e lavagem de dinheiro. 
Além deles, Marcelo Odebrecht, 
dono da maior empreiteira do país 
e preso na Operação Lava-Jato, foi 
denunciado por organização crimi-
nosa, lavagem de dinheiro e corrup-
ção ativa. Conforme VEJA antecipou 
há duas semanas, os investigadores 
encontraram “indícios de vantagens 
auferidas pelo ex-presidente e seus 
familiares em decorrência de supos-
tos serviços prestados”. No esque-
ma mapeado pela Polícia Federal 
e pelo Ministério Público Federal, 
Lula atuava como “verdadeiro lobis-
ta da construtora Odebrecht”. For-
malmente, a empreiteira contratava 
o ex-presidente para dar palestras 
em países da América Latina e da 
África, onde a empresa desenvolve 
projetos bilionários financiados com 
dinheiro do BNDES. Ao todo, o pe-
tista recebeu 7,6 milhões de reais 
da Odebrecht em sua empresa, a 
L.I.L.S., e em doações ao Instituto 
Lula. Nessas andanças pelo exte-
rior, o ex-presidente se encontrava 
com chefes de Estado e autoridades 
estrangeiras com os quais discutia 
assuntos do interesse da constru-
tora - que, por sua vez, contratou a 
Exergia Brasil, empresa de Taiguara 
Rodrigues, para ajudar numa obra 
em Angola. O sobrinho de Lula, 
mesmo sem experiência no ramo de 
engenharia, recebeu 7 milhões de 
reais da Odebrecht. Uma parte des-
ses recursos foi usada para pagar 
uma viagem a Cuba de Fábio Luis, 
filho mais velho do ex-presidente co-
nhecido como Lulinha, e despesas 
pessoais de José Ferreira da Silva, 
conhecido como “Frei Chico”, irmão 
de Lula. A Exergia Brasil, segundo 
os investigadores, financiou até a 
campanha de Luiz Marinho, amigo 
do ex-presidente, em São Bernardo 
do Campo, em 2012. A existência do 
negócio suspeito entre Taiguara e 
a Odebrecht foi revelada por VEJA 
em fevereiro de 2015. Antes de as-
sinar contratos milionários com a 
empreiteira, Taiguara era dono de 
uma pequena vidraçaria em Santos, 
no litoral paulista. De uma hora para 
a outra, virou empreiteiro, comprou 
uma cobertura luxuosa, enamorou-
-se por carrões e ostentou riqueza 
nas redes sociais. Na esteira das 
viagens internacionais do tio Lula, 
prospectou negócios na América 
Central e na África. Taiguara, que 
sempre negou qualquer favore-

cimento da Odebrecht, é filho de 
Jacinto Ribeiro dos Santos, o Lam-
bari, amigo de Lula na juventude 
e irmão da primeira mulher do ex-
-presidente. Funcionários do go-
verno e executivos de empreiteiras 
costumavam identificá-lo como “o 
sobrinho do Lula”. A investigação 
conduzida pelo MPF e pela PF co-
meçou em abril do ano passado e 
focou os empréstimos concedidos 
pelo BNDES para a Odebrecht en-
tre 2008 e 2015, especificamente 
em Angola, por causa das condi-
ções camaradas. Segundo o MPF, 
na comparação entre dez países 
que receberam financiamentos pú-
blicos do banco estatal, o país afri-
cano teve um dos menores prazos 
médios de concessão dos emprés-
timos, celebrou a maior quantidade 
de contratos e recebeu o maior vo-
lume de dinheiro, com a menor taxa 
de juros. Essa é a terceira vez que 
Lula é denunciado pelo Ministério 
Público Federal. Em julho passa-
do, o ex-presidente foi denunciado 
por ter comandando um esquema 
para obstruir a Operação Lava-
-Jato. De acordo com o procurador 
Ivan Cláudio Marx, Lula “impeliu a 
adoção de medidas para a compra 
do silêncio de Nestor Cerveró”, ex-
-diretor da Petrobras envolvido no 
escândalo do petrolão. A intenção 
do ex-presidente, que contou com 
a ajuda do ex-senador Delcídio do 
Amaral e do pecuarista José Car-
los Bumlai, era evitar que Cerveró 
fechasse um acordo de delação 
premiada com a Lava-Jato, o que 
comprometeria o PT. Poucos dias 
depois, a Justiça Federal no Distrito 
Federal aceitou a denúncia do MPF 
- e Lula sentou pela primeira vez no 
banco dos réus. A primeira audiên-
cia dessa ação está marcada para 
o próximo dia 8 de novembro. Mais 
recentemente, em 14 de setembro, 
o ex-presidente foi denunciado pela 
força-tarefa da Lava-Jato pela prá-
tica dos crimes de corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro. Lula, 
que foi apontado pelo MPF como o 
“comandante máximo” do esquema 
do petrolão, recebeu 3,7 milhões 
de reais em propinas da construto-
ra OAS. No dia 20 de setembro, a 
denúncia foi aceita pelo juiz federal 
Sergio Moro, e o ex-presidente se 
tornou, mais uma vez, réu. Agora, 
caberá à Justiça Federal no Distrito 
Federal decidir se acolherá a nova 
acusação apresentada pela Procu-
radoria da República em Brasília. 
(Fonte: Site Revista VEJA)

Lula e Marcelo Odebrecht são 
denunciados pelo MPF

O ex-presidente é acusado dos crimes de 
tráfico de influência, lavagem de dinheiro, 
organização criminosa e corrupção passiva 

na Operação Janus
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, MUNICIPIO E DISTRI-

TO 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 Co-
marca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, em seu 
cartório, os nubentes: - PAULO HENRIQUE PEREIRA SANTOS, solteiro, pedreiro, filho 
de PAULO DOS SANTOS e de THAIS HELENA PEREIRA, residente no(a) Rua das 
Flores, 80, Prata-MG, e GISELE ALVES DE SOUZA, solteira, do lar, filha de DINAIR 
ALVES DE SOUZA, residente no(a) Rua das Flores, 80, Prata-MG. - JOÃO PAULO RO-
DRIGUES DA SILVA, solteiro, mecânico Industrial, filho de TELMO RODRIGUES DOS 
SANTOS e de MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, residente no(a) Rua Juliana An-
drade Oliveira, 151, Prata-MG, e NATALIA LÚCIA SILVA FERREIRA, solteira, contadora, 
filha de LUIZ FERNANDO SILVA FERREIRA e de MARIA ANGELA SILVA FERREIRA, 
residente no(a) Rua Juliana Andrade Oliveira, 151, Prata-MG. - MARCOS ROBERTO 
MENDES FERREIRA, solteiro, produtor rural, filho de JOÃO BATISTA FERREIRA e de 
TEREZINHA MENDES FERREIRA, residente no(a) Fazenda Córrego da Abelha, TRO 
105, área rural, Prata-MG, e ALINE FERREIRA SANTOS MORAIS, solteira, vendedora, 
filha de LIONI FERREIRA MORAIS e de ADRIANA SANTOS MORAIS, residente no(a) 
Rua João Pinheiro, 200, Prata-MG. - ANDRE DE STEFANI AGUIAR, solteiro, Zootec-
nista, filho de HELIODORO HENRIQUE AGUIAR e de RENATA MARIA DE STEFANI 
AGUIAR, residente no(a) Rua Raul Soares, 792, Prata-MG, e MARILIA SOUZA GOMES, 
solteira, veterinária, filha de GERSIONEI NOGUEIRA GOMES e de KATIA DAS DORES 
VILELA SOUZA, residente no(a) Rua Raul Soares, 792, Prata-MG. - JOÃO BATISTA DA 
SILVA BRITO, solteiro, micro empresário, filho de JOÃO FELIZARDO DA SILVA e de 
DIVINA APARECIDA BRITO DA SILVA, residente no(a) Rua Guarani, 876, Prata-MG, e 
NIZILDA CRISTINA PIRES SANTOS RODRIGUES, viúva, filha de EDUARDO SANTOS 
e de MARIA APARECIDA PIRES SANTOS, residente no(a) Rua Guarani, 876, Prata-MG. 
- MARCOS ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, solteiro, operário, filho de JOÃO 
BENTO DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, residente no(a) 
Rua Primeiro de Maio, 278, Prata-MG, e FABIANA CIPRIANO DE OLIVEIRA, solteira, 
operaria, filha de WILSON DE FREITAS OLIVEIRA e de EVA MARIA CIPRIANO, residen-
te no(a) Rua Primeiro de Maio, 278, Prata-MG. - CARLOS SILVA ANDRADE, divorciado, 
eletromecânico, filho de JOSÉ CARMO DE ANDRADE e de MARLENE DE OLIVEIRA 
SILVA ANDRADE, residente no(a) Rua Sergipe, 350, Prata-MG, e EVANGELINE MEN-
DES MIRANDA, divorciado, estagiaria, filha de JOÃO EURIPEDES CASTRO MIRANDA 
e de SORAYA MARIA MENDES DA SILVA MIRANDA, residente no(a) Rua Sergipe, 350, 
Prata-MG. - WENDEL MENDES OLIVEIRA, divorciado, pecuarista, filho de WILSON 
DIVINO VILELA DE OLIVEIRA e de GILDA MENDES DE OLIVEIRA, residente no(a) 
Rua Raul Soares, 63, Prata-MG, e ELIAMAR VIEIRA GOMES, solteira, administradora, 
filha de MOISES GOMES e de MARIA IRENE VIEIRA GOMES, residente no(a) Rua 
Raul Soares, 63, Prata-MG. - HÉLIO DA SILVA OLIVEIRA, solteiro, ajudante, filho de 
ELY DE OLIVEIRA e de IVANILDE DA SILVA OLIVEIRA, residente no(a) Rua Wanda de 
Carvalho Souza, 202 fds, Prata-MG, e JULIARA APARECIDA MAGALHÃES DE SOUZA, 
solteira, estudante, filha de MANOEL FRANCISCO DE SOUZA e de MARIA ISABEL MA-
GALHÃES DE SOUZA, residente no(a) Rua Wanda de Carvalho Souza, 202 fds, Prata-
-MG. - JOSÉ JOÃO TINOCO, divorciado, lavrador, filho de JOÃO JOSÉ TINOCO e de 
ROMANA APARECIDA BORGES TINOCO, residente no(a) Sítio Dois Corações, Prata-
-MG, e ROQUELENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, solteira, lavradora, filha de ROQUE 
ALVES DE OLIVEIRA e de MARLENE GONÇALVES DE OLIVEIRA, residente no(a) Sítio 
Dois Corações, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência de algum impe-
dimento legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento 
de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa.

Prata-MG, 11 de outubro 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.


