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 As mulheres que atuam 
hoje no agronegócio são mais 
preparadas, conectadas, comuni-
cativas, abertas à inovação tecno-
lógica e possuem uma visão mais 
abrangente do negócio. Foi o que 
revelou a pesquisa Mulheres no 
Agronegócio Brasileiro, encomen-
dada pela Associação Brasileira 
do Agronegócio (Abag) e o Insti-
tuto de Estudos do Agronegócio 
que foi divulgada no Congresso 
Nacional das Mulheres do Agrone-
gócio (foto), semana passada em 
São Paulo. O levantamento, que 
ouviu 301 mulheres, indicou tam-

bém que 60% das representantes 
do sexo feminino que atuam no 
campo têm curso superior, 25% 
possuem pós-graduação e, nada 
menos que 88% são independen-
tes financeiramente. A pesquisa 
também apontou que 71% das 
entrevistadas já tiveram alguma 
experiência de discriminação na 
atividade pelo fato de ser mulher, e 
entre as principais dificuldades es-
tão não serem obedecidas pelos 
funcionários (43%) e resistência 
da família quando manifestam in-
teresse pelo negócio (41%). (Fon-
te: Abag)

Mulheres do agro são mais 
abertas à inovação e mais 

otimistas

não deve ser cumprido. A União 
não é obrigada a compensar esse 
resultado, mas os recursos da 
repatriação podem ajudar a ame-
nizar o rombo.O resultado do pro-
grama superou por pouco a meta 
original do governo, que buscava 
receita extra de pelo menos R$ 50 
bilhões. “Entendemos que o pro-
grama de regularização de ativos 
foi bem sucedido e teve resultado 
bastante positivo”, disse o secre-
tário da Receita Federal, Jorge 
Rachid. Mesmo com as idas e vin-
das no Congresso Nacional sobre 
uma possível alteração na lei para 
estender o prazo e fazer outras 
adaptações – o que acabou não 
ocorrendo -, Rachid negou que o 
imbróglio tenha tido impacto no nú-
mero final. “Cerca de 44% dos con-
tribuintes apresentaram a declara-
ção na última semana. A postura 
do Congresso pode ter retardado 
a adesão, mas os contribuintes 
perceberam que não haveria mu-
dança”, disse. Foram mais de 25 
mil declarações, a maior parte de 
pessoas físicas, que regularizaram 
R$ 169,9 bilhões em ativos no ex-
terior. Nem todo esse valor foi ne-
cessariamente repatriado, já que o 
contribuinte tem a opção de manter 
os bens declarados no exterior. O 
Banco Central, por sua vez, regis-
trou o ingresso de US$ 10 bilhões 
por meio do programa. O restante 
do valor pago ao Fisco ocorreu 
com recursos que já estavam em 
território nacional. A Receita Fede-
ral agora vai fechar o cerco contra 
aqueles que não regularizaram 
sua situação a despeito dos be-
nefícios do programa. “Não temos 
informação de quanto deixou de 
ser regularizado, mas saberemos. 
A partir das fiscalizações da Re-
ceita, traremos mais valores para 
serem tributados”, disse Rachid. 
Embora Meirelles tenha indicado 
que a reabertura do programa em 
2017 depende do Congresso, mas 
conta com o apoio da Fazenda, o 
secretário da Receita demonstrou 
o contrário. “Entendemos que não 
se faz necessária uma nova edição 
do programa”, disse. (Fonte: Site 
Revista VEJA)

 Além de reforçar o cai-
xa da União, os R$ 50,9 bilhões 
arrecadados com o programa de 
repatriação de recursos enviados 
irregularmente ao exterior darão 
fôlego extra aos Estados, que 
enfrentam grave crise fiscal. Os 
governadores devem receber R$ 
5,48 bilhões via Fundo de Partici-
pação dos Estados (FPE), de acor-
do com reportagem do jornal O Es-
tado de São Paulo. A maior parte 
dos recursos, 76,8%, irá para as 
regiões Norte e Nordeste, que vi-
nham pedindo socorro do governo 
por meio de repasses e novos em-
préstimos. Os governadores pleite-
avam mais. Com apoio de alguns 
setores do Congresso, pretendiam 
embolsar parte maior das receitas 
com o programa, a partir da divisão 
do valor da multa com os Estados. 
Mas a tentativa não vingou, e os 
Estados continuam tendo direito 
apenas ao imposto de renda, que 
corresponde a metade do valor 
angariado pelo Fisco. Pelo progra-
ma, para regularizar o dinheiro, o 
contribuinte deveria pagar 15% de 
multa e 15% de imposto de renda. 
O FPE recebe 21,5% dos recur-
sos com o imposto de renda. A fa-
tia do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), por sua vez, é 
de 22,5% – isso significa que as 
prefeituras compartilharão um total 
de R$ 5,735 bilhões. Há ainda ou-
tros fundos constitucionais que se-
rão beneficiados pela medida. Ao 
todo, a União ficará com R$ 38,5 
bilhões, calculou Meirelles. Se-
gundo o ministro, mais da metade 
desse valor será usada para quitar 
dívidas deixadas por governos an-
teriores – os chamados “restos a 
pagar”. “São dívidas enormes e o 
governo precisa começar a ajustar 
suas contas pagando esses passi-
vos”, afirmou o ministro da Fazen-
da, Henrique Meirelles. O governo 
também pretende usar o dinheiro 
para garantir o cumprimento da 
meta fiscal. Como os Estados não 
devem entregar o superávit de R$ 
6,5 bilhões previsto inicialmente 
para este ano, o resultado do se-
tor público consolidado (estimado 
em déficit de R$ 163,9 bilhões) 

União ficará com R$ 38,5 bi, recursos 
que serão usados principalmente para a 

quitação de “restos a pagar”

Estados terão reforço de 
R$ 5,5 bi com repatriação

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

 Vereador do Rio de Ja-
neiro que já é funcionário público 
municipal eleito por três mandatos 
consecutivos ou quatro interca-
lados poderá receber uma apo-
sentadoria vitalícia de R$ 15 mil. 
Isto se o projeto de lei do vereador 

João Cabral (PMDB) for aprovado. 
O texto está na pauta de votações 
da Câmara de Vereadores do Rio 
de Janeiro. Além do peemedebista 
outros 35 vereadores assinam a 
proposta. João Cabral, que é ve-
reador desde 1999, não foi reelei-

Vereadores do Rio querem 
salário vitalício de R$ 15 mil 
por uma questão de “justiça”

to no último pleito. Na justificativa 
do projeto, ele argumenta que “a 
igualdade entre todos os funcioná-
rios tem que ser efetiva, inclusive 
sob o aspecto financeiro, fazendo 

justiça aos funcionários que por 
dedicação e competência conse-
guem por desejo da população, 
serem eleitos vereadores da Cida-
de do Rio de Janeiro”.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
SUPERMERCADOS MINEIROS 
TÊM RETRAÇÃO - As vendas dos 
supermercados mineiros tiveram 
ligeira retração, de 0,82%, no mês 
de setembro deste ano em rela-
ção a agosto. É o que mostra o 
Termômetro de Vendas, pesquisa 
mensal da Associação Mineira de 
Supermercados (AMIS) com em-
presas de todo o Estado. Todas 
as regiões ficaram no vermelho: 
a queda menos acentuada foi no 
Sul, com 0,35%, e a maior no Rio 
Doce, com 1,47%. ((OMAR FREI-
RE/IMPRENSA MG)
COMPRAS: APLICATIVO COM-
PARA PREÇOS - Com a missão 
de aumentar o poder de compra 
do consumidor, Varginha, no Sul 
de Minas, já conta com o aplicativo 
'PagPouco.com', uma ferramenta 
que compara preços dos super-
mercados da cidade. É possível 
adicionar produtos à lista e desco-
brir quais supermercados têm as 
melhores ofertas. Também é pos-
sível cadastrar alertas de preços: 
sempre que um estabelecimento 
atingir o valor que o usuário quer 
pagar, a plataforma o avisa imedia-
tamente. (Via Gazeta de Varginha)
ALMG TERÁ TRÊS NOVOS DE-
PUTADOS - Com a vitória de Ale-
xandre Kalil (PHS) para prefeito 
de Belo Horizonte, após o 2º turno 
das eleições municipais ocorri-
do neste domingo, 30, seu vice-
-prefeito, deputado Paulo Lamac 
(Rede), deixará uma vaga aberta 
na Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais (ALMG). Dessa forma, 
a partir de 1º de janeiro de 2017, 
assume seu suplente, o deputado 
João Alberto (PMDB). Deiró Mar-
ra (PSB) assumirá a Prefeitura de 
Patrocínio, no Triângulo Mineiro, e 
Wander Borges (PSB) a de Saba-
rá, na Grande BH.
ELEIÇÕES: MONTES CLAROS 
TEM RECORDE - O prefeito elei-
to de Montes Claros, Humberto 
Souto (PPS), se tornou o homem 
mais votado de toda história da 
cidade do Norte de Minas, alcan-
çando 123.156 votos, superando a 
marca do seu adversário, Ruy Mu-
niz, que, na eleição de 2012, teve 
105.610 votos. (Via Gazeta Norte 
Mineira)
CAI NÚMERO DE MULHERES 
ELEITAS - A Associação Mineira 
dos Municípios (AMM) realizou um 
estudo dos resultados das elei-
ções municipais em todo o Esta-
do e constatou que 93% dos 853 
prefeitos eleitores são do gênero 
masculino e apenas 7% dos pre-
feitos eleitos são mulheres, sendo 
que 60% delas estão na faixa etá-
ria entre 45 e 59 anos. Proporção 
semelhante no Sudoeste do Esta-
do, já que dos 23 prefeitos eleitos, 
91% são do gênero masculino e 
apenas 9% são mulheres. [Via Fo-
lha da Manhã]
APROVADO RELATÓRIO POR 
CASSAÇÃO - A Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 
(CCJR) da Câmara de Governador 
Valadares, no Vale do Rio Doce, 
emitiu parecer favorável aos rela-
tórios que pedem a cassação dos 
mandatos de 7 vereadores envol-

vidos na Operação Mar de Lama. 
As datas para os julgamentos já 
foram definidas e cada relatório 
deverá ser votado separadamente. 
(Via Diário do Rio Doce)
ÁRVORE CAI E MORADOR 
PEDE INDENIZAÇÃO - A 6ª Câ-
mara Cível do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais (TJMG) negou re-
curso de um morador da cidade de 
Prata, que teve o veículo atingido 
por uma árvore. Para os desem-
bargadores, as circunstâncias do 
caso evidenciam que a queda da 
árvore não decorreu de negligên-
cia do município, uma vez que ela 
estava localizada em propriedade 
privada.
HEMOCENTRO: INAPTIDÃO 
CHEGA A 20% - Para manter o 
estoque de sangue e atender a 
demanda de 18 municípios do Tri-
ângulo Mineiro, o Hemocentro de 
Uberlândia precisa de, em média, 
duas mil doações por mês. A so-
lidariedade dos doadores é que 
garante esse suprimento, mas o 
que muitos não sabem é que uma 
anemia, um piercing recém-colo-
cado e até uma simples sessão 
de acupuntura podem impedir a 
doação. Por dia, a taxa de inapti-
dão dos doadores no Hemocentro 
de Uberlândia chega a 20%. (Via 
Correio de Uberlândia). (COLUNA 
DE MINAS - Por Daniel Polcaro - 
Rede de notícias do Sindicato dos 
Jornais, Revistas e Similares de 
Minas Gerais (Sindijori/MG).
POR QUE O BRASIL VIVE UMA 
EPIDEMIA DE SÍFILIS? O Brasil 
vive uma nova epidemia de sífilis, 
uma doença sexualmente trans-
missível que parecia existir, para a 
maior parte da população, apenas 
nos livros de história. A doença, 
causada por uma bactéria, pode 
levar a problemas de fertilidade 
e até a morte, se não tratada. A 
maior preocupação é com a trans-
missão de mulheres grávidas para 
os fetos. Os bebês podem sofrer 
malformações no sistema nervo-
so, perder a visão ou a audição 
e até mesmo morrer. O Ministério 
da Saúde divulgou dados recen-
tes mostrando que o número de 
pessoas infectadas no Brasil au-
mentou 32,7% entre 2014 e 2015. 
"Esse aumento não está aconte-
cendo só no Brasil, é um problema 
global", afirma Adele Benzaken, 
diretora do Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais do Ministé-
rio da Saúde. A notícia pode cau-
sar espanto – não entre os espe-
cialistas em saúde, que há tempos 
percebem o aumento de casos –, 
mas entre a população. Por que 
uma doença de antigamente vol-
tou a ser uma ameaça em 2016? 
(Fonte: Site Revista Época)
PROTÓGENES QUEIROZ ENTRA 
COM PEDIDO DE ANULAÇÃO 
DA AÇÃO PENAL E INDENIZA-
ÇÃO JUNTO AO STF - O ex-de-
legado da Polícia Federal Protóge-
nes Queiroz, exilado na Suíça, deu 
entrada nesta segunda-feira (31) 
no STF com uma ação de revisão 
criminal. O ex-delegado pediu ao 
Supremo que anule a ação penal 
que o condenou pelo vazamento 
de informações sigilosas na Ope-
ração Satiagraha, coordenada por 

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

*ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB* 
JAIRO ROBERTO, aposentado do Banco do Brasil em Prata(MG), comunica a 
todos que agora está atuando como Engenheiro Civil, na área de PROJETOS 
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, e se coloca à disposição dos 
Pratenses, e demais interessados da região. 

<jairosantos.mg@hotmail.com  - (34) 99669-2035(Whats)/99918-9500> 

 

  

ele em 2008. Seu advogado, Adib 
Abdouni, alega ter havido erro judi-
cial e pleiteia que seu cliente rece-
ba, a título de indenização, todos 
os direitos, prerrogativas e van-
tagens pecuniárias cessados no 
ato de demissão do cargo de de-
legado, isto é, o reenquadramen-
to imediato à classe de Delegado 
Especial da PF e o recebimento de 
todas as remunerações vencidas e 
a vencerem. (Fonte: Site Revista 
VEJA)
O ALTO PODER DE COMPRA 
DOS IDOSOS - Os idosos repre-
sentam uma crescente fatia da 
economia brasileira. Segundo da-
dos de um estudo feito pelo Ser-

viço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas (CNDL), 
a lista de desejos da terceira idade 
é recheada de produtos caros. Até 
o fim do ano, 29% pretendem gas-
tar com roupas, 20% em viagens 
e 19% em calçados. 53% dos ou-
vidos querem comprar produtos 
ou serviços que requerem quantia 
financeira elevada, incluindo via-
gens, eletrodomésticos e trata-
mentos dentários. Já com relação 
ao último ano, 55% deles realiza-
ram viagens nacionais, sendo que 
metade pagou as despesas à vis-
ta. (Fonte: Radar ONLINE – Site 
Revista VEJA>
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Veja como economizar en-
ergia elétrica no período 

de altas temperaturas

 Nesta semana, a Em-
presa de Pesquisa Energética 
(EPE), divulgou o sétimo aumen-
to consecutivo no consumo re-
sidencial de energia elétrica no 
Brasil: 4,6% em setembro. A re-
gião Sudeste foi a que registrou 
maior aumento nessa classe de 
consumo, com uma alta de 5,7%. 
Dessa forma, a Cemig destaca 
medidas que ajudam a diminuir o 
consumo e reduzir o valor da fa-
tura. Com a elevação das tempe-
raturas, ocorre também o aumen-
to do uso de condicionadores de 
ar e climatizadores de ambientes, 
o que costuma impactar no valor 
da conta de energia elétrica. De 
acordo com o técnico de Solu-
ções Energéticas da Cemig, Fre-
derico Stark Rezende, o ar-con-
dicionado tem o funcionamento 
similar ao de uma geladeira, pois 
em ambos os casos o tempo de 
funcionamento do equipamento 
vai ser determinante para a re-
dução ou acréscimo do consu-
mo. “Se com relação à geladeira 
recomenda-se não abrir constan-
temente a porta, no caso do ar-
-condicionado, são as portas e 
janelas do local que devem ser 
mantidas fechadas. Assim, evita-
-se que o ar quente entre no am-
biente, o que faria o equipamen-
to trabalhar mais para manter a 
temperatura agradável”, explica. 
Segundo o especialista, o ar-con-
dicionado pode ser responsável 
por uma elevação de até 30% na 
conta de energia, então ele deve 
ser instalado de acordo com o 
tamanho do ambiente e a real 
necessidade da residência. Já o 
ventilador é um equipamento que 
consome menos energia e não 
tem o seu funcionamento rela-
cionado à temperatura ambiente. 
Por isso, as portas e janelas do 
local podem permanecer abertas 
para facilitar a circulação do ar. 
“Vale lembrar que o consumo de 
energia é a potência do equipa-
mento vezes o número de horas 
que ele fica ligado. Então, é pre-
ciso ficar atento ao tempo de uti-
lização desses eletrodomésticos 
e ainda optar por equipamentos 
que tenham o selo Procel ou a eti-
queta do Inmetro com a letra ‘A’, 
que são mais eficientes”, destaca 
Frederico Stark. Uma boa opção 
para a redução do valor final da 

fatura é a instalação do sistema 
de aquecimento solar. Esse equi-
pamento diminui muito o consu-
mo de energia com o chuveiro e 
reduz o valor da conta de energia 
elétrica. Confira outras dicas de 
economia de energia: Termosta-
tos: Seja no chuveiro, aquecedor, 
condicionador de ar, geladeira ou 
freezer, reduzir um grau no ter-
mostato pode representar uma 
economia de até 5% da sua con-
ta. - Receptor de antena e de ca-
nal: Uma atenção especial deve 
ser dada aos aparelhos de TVs 
com receptores. Ao desligarmos 
a TV, devemos desligar também 
o receptor. - Iluminação: Evite 
acender lâmpadas durante o dia 
e aproveite ao máximo a ilumi-
nação natural. Prefira as lâmpa-
das LED, pois elas duram mais e 
consomem menos. Pinte paredes 
e tetos com cores claras, que re-
fletem melhor a luz, diminuindo 
a necessidade de iluminação ar-
tificial. - Geladeira: Evite abrir a 
geladeira frequentemente. Retire 
de uma só vez os alimentos de 
que precisa. Não guarde alimen-
tos ainda quentes. Para saber se 
a borracha de vedação está em 
bom estado, faça o seguinte tes-
te: coloque uma folha de papel 
entre a porta e a geladeira, feche 
a porta e tente retirar a folha; se 
ela sair com facilidade, está na 
hora de trocar a borracha. Repita 
o teste em vários pontos da por-
ta da geladeira. Nunca utilize a 
grade traseira para secar roupas 
ou calçados. - Tomadas e fios: 
Tomadas quentes são sinônimo 
de desperdício e risco de aci-
dentes. Por isso, evite o uso de 
benjamins. Emendas mal feitas 
causam perda de energia. Ce-
lulares e Câmeras: Nunca deixe 
seu aparelho celular passar a 
noite carregando, ou seja, dê a 
carga e retire-os da tomada. Para 
câmeras digitais que não usam 
pilhas, aplica-se a mesma regra 
do celular. Só carregue o tempo 
necessário especificado no ma-
nual. Computadores: Quando 
não estiver usando, mantenha 
o computador desligado. Dê 
preferência aos notebooks, que 
consomem menos energia. Não 
deixe os acessórios do compu-
tador (impressora, scanners etc.) 
ligados sem necessidade.

Agropecuária é responsável 
por 69% das emissões de gas-
es do efeito estufa no Brasil

 A agropecuária é respon-
sável por 69% das emissões de 
gases do efeito estufa no Brasil, 
segundo balanço divulgado na 
semana passada pelo Observató-
rio do Clima - rede que reúne 40 
organizações da sociedade civil. 
Estão incluídos nesse percentual 
os poluentes decorrentes do pro-
cesso digestivo dos rebanhos, o 
uso de fertilizantes e o desmata-
mento para abertura de novas áre-
as para a atividade econômica. O 
setor de transportes é o segundo 
maior emissor de gases, com 11% 
do total. Em seguida vem a indús-
tria (em especial a metalurgia), 

com 9%, e a produção de ener-
gia, incluídas a geração de ener-
gia e fabricação de combustíveis, 
com 7%. Em 2015, as emissões 
brutas do país chegaram a 1,927 
bilhão de toneladas de CO2, 3,5% 
mais do que o 1,861 bilhão de to-
neladas registradas em 2014. Em 
relação às atividades agrícolas e 
criação de gado, que totalizaram 
1,3 bilhão de toneladas de CO2 
em 2015, 33% das emissões estão 
concentradas no Centro-Oeste. 
Em seguida, vem o Sul, com 20% 
do lançamento de poluentes do se-
tor, e o Sudeste, com 19%. (Fonte: 
Agência Brasil)

Soluções simples podem ser adotadas pelos 
consumidores para diminuir o valor da conta

Oferta de boiada melhora, mas 
preço no mercado do boi gordo 

permanece estável em SP
 Mercado do boi gordo 
andando de lado na maioria das 
praças pesquisadas pela Scot 
Consultoria. Em São Paulo, as es-
calas de abate atendem entre cin-
co e seis dias. Vale lembrar que a 
ociosidade de algumas indústrias 
está alta, o que colabora com os 
estoques enxutos. Em algumas 
regiões a melhora na oferta de 
animais terminados tem resultado 
em tentativas de compra abaixo da 

referência. No mercado atacadista 
de carne com osso os preços es-
tão estáveis, com o boi casado de 
animais castrados cotado em R$ 
9,49/kg. Mesmo com o lento esco-
amento da carne no mercado, os 
estoques enxutos permitiram uma 
valorização na semana, frente à 
anterior. Na comparação com o 
fechamento da semana passada, 
houve alta de 1,8%. (Fonte: Scot 
Consultoria)
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 O medo de ser assassi-
nado ou de ser agredido por ban-
didos ou policiais atinge a maioria 
dos brasileiros, segundo pesquisa 
Datafolha divulgada nesta quarta-
-feira (2) pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública. Os dados 
fazem parte do 10° Anuário Bra-
sileiro de Segurança Pública, que 
será divulgado nesta quinta-feira 
(3). Segundo o levantamento, o 
medo de ser assassinado chega a 
76% dos entrevistados. Apesar de 
ser vítima em mais de 90% des-
ses crimes, os homens são menos 
amedrontados: 69% disseram que 
temem ser mortos, contra 83% 
das mulheres. Outra constatação 
é que, quanto menor a renda, 
maior o medo da morte violenta, 
que chega a 78% entre os que ga-
nham até cinco salários mínimos 
e 65%, nos que ganham acima de 
10 salários. Outro medo da popu-
lação é o de ser vítima de agres-
são de criminosos. Na pesquisa, 
85% disseram que temem ser 
agredidos por bandidos --índice 
que fica em 90% para as mulheres 
e 80% para os homens. As mulhe-
res também sofrem mais de outro 
grande medo: o de sofrer agres-
são sexual. Segundo a pesquisa, 
85% temem ser vítimas. Já entre 
os homens, esse índice cai para 
46%. A pesquisa também revelou 
que, além do medo do bandido, a 
maioria dos brasileiros teme ser 
agredida pela polícia, especial-
mente a PM (Policia Militar). Se-
gundo a pesquisa, 59% teme ser 
vítima de agressão da PM, e 53%, 
da Polícia Civil. Esses índices 
crescem conforme diminui a ida-
de, chegando a 67% entre jovens 
de 16 a 24 anos que temem ser 
agredidos pela PM. "Existe uma 
dificuldade histórica entre juventu-
de e polícia no mundo todo. Qua-
se sempre a juventude é o publico 
que acaba sendo alvo da maior 
interação da polícia, e a conduta 

de jovens acaba sendo mais vi-
giada. Então, esse estranhamen-
to precisa ser enfrentando caso 
a gente queira que a polícia goze 
da confiança e preste um bom 
serviço", disse Renato Sérgio de 
Lima, diretor-presidente do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. 
Além de temerem ser vítima, 70% 
dos entrevistados afirmam que 
os policiais brasileiros cometem 
excessos de violência na função. 
Entre os jovens de 16 a 24 anos, 
essa sensação sobe para 75%. 
Por outro lado, 64% dos entrevis-
tados acreditam que os policiais 
são caçados por criminosos. Em 
2015, 393 policiais foram mortos, 
segundo os dados do Anuário. O 
Datafolha também questionou a 
percepção dos brasileiros sobre 
a atuação das polícias. Ao todo, 
63% acreditam que as polícias não 
têm boas condições de trabalho. 
Sobre eficiência, 52% acreditam 
que a PC faz um bom trabalho es-
clarecendo crimes, enquanto 37% 
não acreditam –os 11% demais 
não sabem ou não responderam. 
Já a PM tem o crédito de 50% dos 
entrevistados, que afirmaram que 
ela garante a segurança da popu-
lação. Já 42% discordam e dizem 
que ela é ineficiente. "Os brasilei-
ros são claros ao perceber que as 
policias são reconhecidas como 
uma instituição importante e que 
não têm estrutura. Mas ela diz 
que tem medo de sofrer violência, 
que há dificuldade de enfrentar o 
crime e há excesso de violência 
ao agir. Ou seja, a forma como a 
polícia está agindo não é aquela 
que a população gostaria. Temos 
que pensar que polícia nós que-
remos", disse Lima. Para a pes-
quisa foram ouvidas 3.625 pesso-
as, em 217 municípios, entre os 
dias 1º e 5 de agosto. A margem 
de erro é dois pontos percentuais 
para mais ou para menos. (Fonte: 
Site UOL)

Medo de ser assassinado 
atinge 3 em 4 brasileiros; 

67% de jovens temem a PM
 O ex-presidente da Câ-
mara Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ) chamou o presidente Michel 
Temer (PMDB) e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
como suas testemunhas de de-
fesa em ação penal na Operação 
Lava Jato. Temer e Lula fazem 
parte de um rol de 22 testemu-
nhas. Eduardo Cunha foi preso 
preventivamente por ordem do 
juiz federal Sérgio Moro em 19 
de outubro, em Brasília. O rol de 
testemunhas consta da resposta 
de Eduardo Cunha à denúncia do 
Ministério Público Federal. Segun-
do a acusação, o peemedebista 
teria solicitado e recebido, entre 
2010 e 2011, no exercício de sua 
função como parlamentar e em 
razão dela, vantagem indevida, 
relacionada à aquisição, pela Pe-
trobrás de um campo de petróleo 
em Benin. O ex-presidente da 
Câmara é acusado de corrupção, 
lavagem de dinheiro, evasão frau-
dulenta de divisas pela manuten-
ção de contas secretas na Suíça 
que teriam recebido propina do 
esquema na Petrobrás. A ação já 
havia sido aberta pelo Supremo 
Tribunal Federal em junho. O pro-
cesso foi remetido para a primeira 
instância em Curitiba, pois Cunha 
perdeu foro privilegiado desde 
que foi cassado pela Câmara, 
por 450 votos a 10, no dia 12 de 
setembro. Com isso, o Supremo 
remeteu esta ação contra o pee-
medebista para a Justiça Federal 
em Curitiba, sede da Lava Jato. 
Cunha também chamou como 
testemunhas o ex-diretor da área 
Internacional da Petrobrás Nestor 
Cerveró, os ex-ministros Henrique 
Alves (Turismo/Governo Michel 
Temer), Mauro Lopes (Aviação Ci-
vil/Governo Dilma), o ex-deputado 
João Paulo Cunha (PT), o pecu-
arista José Carlos Bumlai (amigo 
de Lula), o economista Felipe Di-
niz, filho do ex-líder do PMDB na 
Câmara Fernando Diniz, morto em 
2009, o vice-governador de Minas 
Gerais Antônio Eustáquio Andrade 

Ferreira (PMDB), os deputados 
Leonardo Quintão (PMDB-MG), 
Saraiva Felipe (PMDB-MG), o 
deputado estadual João Maga-
lhães (PMDB-MG), Nelson Tadeu 
Filipelli (PMDB-DF), o ex-gerente 
da área Internacional Pedro Au-
gusto Cortes Xavier Bastos, o ex-
-senador Delcídio Amaral (ex-PT), 
o professor de Direito José Tadeu 
de Chiara, o lobista Hamylton 
Padilha, o ex-funcionário da Pe-
trobrás Sócrates José Fernandes 
Marques da Silva e funcionários 
do Banco Merril Lynch. Na res-
posta à denúncia, de 68 páginas, 
a defesa do peemedebista faz ao 
juiz Sérgio Moro “requerimento de 
diligência”. Os advogados de Edu-
ardo Cunha pedem que “se oficie 
a Shell a fim de que a empresa 
forneça cópia do procedimento de 
contratação dos poços de petróleo 
no Benin” Para a defesa, os docu-
mentos ‘são imprescindíveis para 
que se verifique a expectativa de 
lucro à época da celebração do ne-
gócio, bem como o nome das pes-
soas que atuaram pela empresa 
em questão no âmbito do referido 
contrato, protestando-se, desde 
logo, pela oitiva das testemunhas 
em questão, tão logo sejam elas 
conhecidas do Juízo’. “Por meio 
dessa diligência, pretende-se pro-
var que o contrato investigado nos 
presentes autos foi celebrado em 
conformidade com as regras do 
mercado e não, ao contrário do 
que diz o Ministério Público Fe-
deral, em razão de propina paga 
ao defendente”, afirmam os ad-
vogados Fernanda Tórtima, Ade-
mar Borges, João Marcos Braga 
e Péricles Ribeiro. “O defendente 
requer que caso Vossa Excelên-
cia não rejeite a denúncia contra 
ele apresentada, nem o absolva 
sumariamente, nos termos pleitea-
dos, ordene a diligência requerida, 
ouça as testemunhas arroladas e, 
ao fim, julgue improcedente a acu-
sação, absolvendo-o de todas as 
imputações lhe formuladas.” (Fon-
te: Site UOL)

Eduardo Cunha chama Temer e Lula como 
suas testemunhas de defesa na Lava Jato

Maioria no Brasil acha que 
“bandido bom é bandido morto”

 Uma pesquisa Datafolha 
encomendada pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública revelou 
que 57% dos brasileiros defendem 
a afirmação “bandido bom é bandi-
do morto”. Em municípios com me-
nos de 50 mil habitantes, o índice 
aumenta para 62%. Os números 
divulgados nesta quarta-feira, 2, fa-
zem parte do 10º Anuário Brasileiro 
de Segurança Pública, que será 
divulgado nesta quinta-feira, 3. Na 
pesquisa do ano passado, metade 
da população brasileira concordou 
com a frase de que “bandido bom 
é bandido morto”. No levantamento 
deste ano, entre os homens, 60% 
concordam com a afirmação e 32% 
discordam. Já entre as mulheres, 
55% concordam e 36% discordam. 
Em relação à faixa etária, a ex-
pressão é aprovada mais entre os 
mais velhos do que entre os mais 

jovens: 54% dos entrevistados com 
idades entre 16 e 24 anos concor-
dam com a frase, e 61% dos que 
têm 60 anos ou mais estão de acor-
do. A percepção de que os policiais 
são caçados por criminosos foi 
apontada por 64% dos brasileiros 
entrevistados. A pesquisa revelou 
ainda uma relativa satisfação da 
população com as forças de se-
gurança: 52% dos entrevistados 
disseram que a Polícia Civil faz um 
bom trabalho esclarecendo crimes 
e 50% afirmaram que a Polícia Mili-
tar garante a segurança da popula-
ção. Além disso, 63% dos brasilei-
ros acreditam que as polícias não 
têm boas condições de trabalho. 
Por outro lado, 70% dos entrevis-
tados ressaltaram que sentem que 
as polícias cometem excessos de 
violência no exercício da função.
(Fonte: Site Opinião & Noticia)

Gás de cozinha fica mais caro a 
partir desta terça-feira

 O preço do gás liquefeito 
de petróleo (GLP), o gás de cozi-
nha, ficará mais caro a partir desta 
terça-feira (1º), segundo informou 
a Petrobras. O aumento se deve 
a uma nova política de preços do 
combustível e representará um 
repasse de até 4% às distribuido-
ras, dependendo da região e do 
tipo de contrato. Empresas que 
usam tanques de armazenagem 
da Petrobras para estocar o pro-
duto pagarão mais caro, a partir 
de agora, de acordo com matéria 
da Folha de S. Paulo. Os nordes-
tinos devem sentir mais, já que, 
na região, quase todas as dis-
tribuidoras usam a estrutura da 
petroleira. Lá, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), o boti-
jão de 13 quilos custa, em média, 
R$ 53,76. A partir de hoje, o va-
lor receberá um adicional de R$ 
2,15 por botijão. Já em São Paulo, 

o repasse ficará entre 1% e 4%, 
dependendo do contrato. O preço 
médio no Estado é de R$ 52,97. 
O repasse, portanto, ficaria entre 
R$ 0,53 e R$ 2,12. Os preços, 
porém, são livres e as distribuido-
ras e revendedores adotam suas 
próprias políticas comerciais. A 
Associação Brasileira dos Reven-
dedores de GLP criticou a medi-
da. "O novo aumento foi feito de 
forma irresponsável, pois não há 
uma nota sequer com as devidas 
explicações", disse o presidente 
da instituição, Alexandre Borajili. 
A Petrobras, por sua vez, afirmou 
que os novos contratos "refletirão 
mudanças na composição de pre-
ços de logística" do combustível e 
negou que a nova política seja um 
reajuste de preços. Segundo suas 
estimativas, o repasse não ultra-
passará R$ 0,20 por botijão de 13 
quilos, na média nacional. (Fonte: 
Site MSN)
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 Dia dos Mortos. Lembre-
mos que os vivos têm a missão 
nada fácil, porém não impossível, 
de mudar o Brasil. Para isso, é ur-
gente neutralizar a ação daqueles 
que se acham “muito vivos” no País 
dominado pelo crime instituciona-
lizado. Temos de renascer como 
Nação. É urgentíssimo romper com 
o Capimunismo e sua ideologia ren-
tista. Precisamos de Capitalismo de 
verdade, e não de “ismos” estatais. 
Baixar e rever impostos, reduzir ju-
ros e focar na infraestrutura são as 
prioridades máximas. Até ontem, R$ 
169,9 bilhões retornaram ao Brasil 
com a Lei de Repatriação de recur-
sos enviados ilegal ou indevidamen-
te ao exterior. Só em multas, a Su-
per Receita Federal faturou R$ 50,9 
bilhões. Recorreram a este progra-
ma de anistia 25.011 pessoas e 103 
empresas. Embora não se tenha 
havido interesse em reunir provas, 
acredita-se que grande parte da 
grana que voltou tenha sido obtida 
de forma ilícita ou “não prevista em 
lei”. Certamente, também foi expor-
tada de forma ilegal. O que é pre-
ciso perguntar, insistentemente, é: 
como bilhões escapuliram para fora 
do Brasil, driblando uma máquina 
de fiscalização tão rigorosa quanto 
a da Receita Federal, do COAF e do 
Banco Central? Mais uma vez, fica 
evidente que existe alguma coni-
vência do sistema financeiro nacio-
nal e transnacional com a remessa 
indevida de grana para o exterior. O 
mesmo esquema lava e esquenta 
dinheiro, conforme a necessidade. 
A Lava jato e outras investigações 
tentam apurar e tornar público como 
funciona este complexo modelo 
mafioso. Engraçado foi ver o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros, 

criticando o volume da repatriação 
de dinheiro. Renan avisou que já 
pensa em fazer um projeto para 
garantir que o sistema seja repetido 
em 2017. Ele acha que o governo 
poderia ter arrecadado o dobro do 
dinheiro, se os contribuintes tives-
sem a certeza de que a anistia fiscal 
é mesmo para valer. Se o espertís-
simo Renan suspeita que não seja, 
e lança suspeitas diretas acerca dis-
to, é porque não deve ser mesmo... 
A Super Receita Federal deveria se 
manifestar sobre a crítica do Re-
nan Calheiros... Seria fundamental 
indagar também: Por que tantos 
brasileiros e empresas mandaram 
tanto dinheiro para fora, de forma 
criminosa ou não? A desagradável 
resposta tem vários componentes, 
mas um ponto essencial: a insegu-
rança jurídica. Não é seguro deixar 
dinheiro guardado no Brasil dos 92 
impostos, taxas, “contribuições”, 
agravadas por inúmeras e infindá-
veis instruções normativas da Re-
ceita Federal e do Banco Central. É 
sempre real o risco de algum con-
fisco explícito ou disfarçado. Por 
causa do regramento excessivo e 
da absurda carga tributária é que 
ocorre tanta sonegação no Brasil. 
O modelo força ou facilita que as 
pessoas e empresas sejam ou se 
tornem desonestas. Eis o Brasil que 
precisa renascer para uma realida-
de produtiva, não especulativa, que 
gere emprego e renda de verdade. 
Se não mudarmos a estrutura da 
máquina estatal, os governos con-
tinuarão gastando mal e roubando 
muito, enquanto a sociedade é ex-
torquida. Mudança, já! Intervenção 
Cívica Constitucional, imediatamen-
te! Não tem outra saída – a não ser 
o portão do cemitério...  

O Brasil precisa renascer
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

P r a t a  
 

Praça Getulio Vargas, 365, CX.Postal 39, Centro, Prata/MG, CEP: 38140-000,  
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Edital da Assembléia Eleitoral 
 
Dia: 18 / 11 / 2016   -   Horário 08h00min ás 17h00min. 
                                 -    Sede Administrativa do Sindicato Rural de Prata 
 

O presidente do Sindicato Rural de Prata, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, CONVOCA a 
todos os associados com direito de voto, para Assembléia Geral Eleitoral que será instalada no dia dezoito de 
novembro de dois mil e dezesseis (18/11/2016), das 08h00min horas às 17h00min horas, na Sala 
Administrativa do Sindicato Rural de Prata, à Praça Getulio Vargas nº. 365, Centro, Prata/MG, lembrando aos 
Senhores Associados que o voto além de ser seu direito, é uma obrigação sindical, assim considerado pelo 
Estatuto Social de nossa Entidade. Os trabalhos de apuração dos votos iniciarem-se imediatamente após o 
encerramento da votação, sendo o resultado proclamado e publicado na sede administrativa do Sindicato Rural 
de Prata, posteriormente a lavratura da ata, informo que foi registrado 01 (uma) chapa, conforme Art. 44º, assim 
designada:  

CHAPA - 1 
Diretoria Executiva Conselho Fiscal Delegado 

Presidente: 
 Adelino Jose Pereira Neto  Azarias Eduardo Franco Mendes Adelino Jose Pereira Neto 
 Vice-Presidente: 
Edson Ney Ferreira Vilela  João Divino Silveira Franco  
Secretário: 
Luiz Eduardo Brant de 
Carvalho Neto  Wendel Costa Pereira   
Tesoureiro:  
Fabricio Franco Vilela      

Suplente da Diretoria  
Suplente do Conselho 
Fiscal  

Conselho 
Consultivo 

Juarez Andrade Resende  Cristiano Assunção Franco Luiz Roberto Santos Vilela 

Edesio Arantes Paixão Tiago Alves Camargos Ildeu Lopes de Rezende 

Fabrício Teodoro Junqueira Rodrigo Andrade Franco Geraldo Júlio de Almeida 

Leandro Duarte Morais   
         

Para ter direito a voto, o associado deverá estar quites com a tesouraria da Entidade pelo menos 10 (dez) dias 
antes da Instalação da Assembléia Geral Eleitoral, ou seja, até o dia 08/11/2016, conforme Artº 49 Parágrafo 
Único. 
A Assembléia Geral será instalada independente de Quorum, porém somente poderá ser tomada qualquer 
deliberação, se dela participarem, pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos eleitores em condição, 
conforme Art. 60º. O direito de votar será exercido pessoalmente ou por procuração, é permitida a outorga de 
procuração, conforme Art.50.  
 
Prata, 27 de outubro de 2016 

 
 

 
Fabrício Franco Vilela 

Presidente 
 

7º ENCONTRO ANUAL DE DINOSSAUROS

DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2016
PRATA PALACE HOTEL

À PARTIR DAS 11:00 HORAS

CONTEMPORÂNEOS DA DÉCADAS DE 40, 50 E 60
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COOPRATA 
INFORMA 

Srs.(as) Associados e Clientes 

Comunicamos os departamentos da Cooprata que 
estarão fechados para balanço: 

SUPERMERCADO: 16 E 17 DE NOVEMBRO 

LATICÍNIO: 18 DE NOVEMBRO 

POLO INDUSTRIAL: 10 DE DEZEMBRO 

 Organize suas compras para estes dias. 

Agradecemos a compreensão de todos. 

Atenciosamente; 

A Diretoria 

 


