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 No editorial publicado na primeira 
pagina da edição 973 de 18 de novem-
bro de 2016, onde está escrito: “sua ul-
tima edição no dia 25 de novembro de 
2017”. Leia-se: “sua ultima edição no dia 
25 de novembro de 2016”. Ou seja, na 
data de hoje. (A Direção)

Reunião pedagógica com os 
profissionais da educação

 A Secretaria Munici-
pal de Educação realizou nesta 
quarta-feira, (16) de novembro, 
mais uma reunião pedagógica 
com os profissionais da educa-
ção do município, o objetivo da 
reunião, foi de analisar o regi-

mento escolar e o PPP (Projeto 
Político Pedagógico) para quali-
ficar ainda mais a educação em 
Prata. A reunião aconteceu na 
Universidade Aberta e Integrada 
de Minas Gerais UAITEC Polo 
Prata. 

Futebol solidário 
contra a fome 2016

 A 5ª Edição do Futebol 
Solidário Contra a Fome do Pra-
ta, aconteceu em grande estilo, o 
evento foi realizado no dia, 19 de 
novembro, no Estádio Cid de Pá-
dua Vilela, e contou com a parti-
cipação especial dos ícones da 
bola, craques que fizeram história 
no futebol brasileiro, Roberto Dina-
mite, Athirson, Paulo Nunes, Edil-
son Capetinha, Boiadeiro, Paulo 
César, Maurinho, Simão, Esquer-
dinha, Fernando, Dininho, Mauri-
nho Eli, Paulo Rodrigues e Solimar 
marcaram presença em Prata. Na 

noite do dia, 18, os jogadores fo-
ram recepcionados no Cantinho 
do Sabor ao som da banda Revela 
Samba. “O nosso futebol solidário 
foi um sucesso, aproveito o ensejo 
para agradecer de forma especial 
ao Prefeito Dr. Anuar, e aos pa-
trocinadores por acreditarem mais 
uma vez na realização do evento, 
arrecadamos mais de 5 toneladas 
de alimentos, que serão revertido, 
em prol das pessoas carentes de 
nossa cidade” Finaliza Edmar (Lo-
pinho) Presidente da Associação 
Atlética Pratense. 

ERRATA

Prefeitura realiza operação 
tapa-buracos nas ruas da cidade
 As ruas Coronel Emídio 
Marques e Tenente Reis rece-
beram melhorias durante esta 
segunda-feira, 21. As ações de 
pavimentação estão sendo reali-
zadas pela Secretaria Municipal 
de Obras, através da operação 
tapa-buracos. A meta é melhorar 
trechos comprometidos do as-
falto, consequentemente melho-
rando também o tráfego em toda 
cidade.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
EMPRESA INVESTIGADA NA 
LAVA JATO DOOU PARA RELA-
TOR DAS 10 MEDIDAS CONTRA 
A CORRUPÇÃO - Controlada pela 
OAS, a empreiteira Coesa Enge-
nharia doou R$ 50 mil para a cam-
panha eleitoral do deputado federal 
Onix Lorenzoni (DEM-RS), relator 
do projeto batizado como “10 medi-
das contra a corrupção”, em 2010. 
De acordo com o Ministério Público 
Federal, a Coesa repassou dinhei-
ro desviado de contratos da Petro-
bras para empresas ligadas ao do-
leiro Alberto Youssef. Em dezembro 
de 2015, representantes da Coesa 
foram presos durante a Operação 
“Vidas Secas”, que apurava irregu-
laridades em obras da transposição 
do rio São Francisco. Em entrevista 
ao programa “Roda Viva”, da TV 
Cultura, na segunda-feira (21), Lo-
renzoni disse desconhecer repre-
sentantes da Coesa, afirmou que 
o repasse pode ter sido realizado 
pelo seu partido e estar tranquilo 
em relação ao assunto.
MINISTÉRIO DA SAÚDE PROME-
TE “TRÊS BILHÕES DE HORAS 
DE REPELÊNCIA” CONTRA AE-
DES AEGYPTI - Haja criatividade 
do Ministério da Saúde a fim de 
propagandear a compra de repe-
lentes para 484 mil gestantes. Em 
seu comunicado à imprensa, a 
Pasta informa que o governo vai 
adquirir “3 bilhões de horas de re-
pelência”. O ministério multiplicou o 
número de unidades de repelentes 
pela quantidade de horas de prote-
ção garantida por cada uma dessas 
unidades. 
PARA ASSOCIAÇÕES DE MAGIS-
TRADOS, CÁRMEN LÚCIA ESTÁ 
DESANIMADA; PARA ELA, AS-
SOCIAÇÕES ESTÃO DELIRAN-
DO - Os presidentes das três maio-
res associações de juízes do país 
sentaram-se à mesa da presidente 
do Supremo, Cármen Lúcia, na 
semana passada. Papo vai, papo 
vem, chegaram aonde queriam: pe-
diram à ministra apoio ao reajuste 
dos magistrados. Um deles saiu da 
reunião com a sensação de que a 
interlocutora estava “desanimada”, 
nas palavras do próprio. Talvez seja 
porque Cármen não está disposta a 
mover uma palha para engordar os 
vencimentos da categoria.
BANCADA MINEIRA DO PMDB 
RECLAMA DA FALTA DE ESPA-
ÇO NO GOVERNO - O PMDB mi-
neiro está inquieto. Os seis deputa-
dos da bancada estão reclamando 
da falta de espaços no governo Te-
mer. Em maio, o presidente chegou 
a anunciar o deputado Newton Car-
doso Júnior como Ministro da Defe-
sa, mas logo voltou atrás e prefe-
riu que Raul Jungmann (PPS-PE), 
parlamentar suplente, assumisse 
a pasta. Em outro episódio, o de-
putado mineiro Leonardo Quintão 
chegou a disputar o Ministério do 
Turismo com Marx Beltrão, mas Te-
mer, em gesto a Renan Calheiros, 
escolheu seu apadrinhado após 
longa novela. O mais novo foco de 
tensão foi a escolha para o Ministé-
rio da Cultura. Sequer foi cogitado 
alguém da bancada de Minas, o 
que gera mais bronca entre eles. 
O deputado Roberto Freire, outro 
suplente do PPS, assumiu a Pasta.
TURMA RESPONSÁVEL PELAS 
REDES SOCIAIS DO GOVER-
NO SE DESDOBRA CONTRA O 
“FORA TEMER” - A turma respon-
sável pelas redes sociais do Palá-
cio do Planalto se desdobra para 
veicular os materiais positivos para 

o governo, sem tirar os olhos dos 
comentários postados embaixo das 
matérias. Por dia, a equipe apaga, 
no mínimo, cem mensagens de 
“Fora Temer” e “Golpista” que pipo-
cam nos canais oficiais do Planalto.
DEPUTADO DO PT ARQUIVOU 
PROCESSO CONTRA MULHER 
DE SÉRGIO CABRAL - Deputado 
federal pelo PT do Rio, o advogado 
Waldih Damous arquivou um pro-
cesso contra o escritório de Adriana 
Ancelmo, mulher de Sérgio Cabral, 
em 2011. Na época, Waldih era 
presidente da OAB-RJ e havia uma 
investigação sobre os contratos 
que o escritório de Adriana, então 
primeira-dama do estado, mantinha 
para as empresas concessionárias 
de serviços públicos. Como mostra-
ram as investigações da Lava-Jato, 
a receita do escritório Ancelmo Ad-
vogados chegou a 73,1 milhões 
de reais, um salto de 457% entre 
o início e o fim das duas gestões 
do peemedebista no estado, entre 
2007 e 2014. Em 2013, Wadih foi 
nomeado Presidente da Comissão 
Estadual da Verdade, que investi-
gava crimes da Ditadura, pelo en-
tão governador, Sérgio Cabral.
MANIFESTANTES CONTRÁRIOS 
À PEC DO TETO VÃO RODAR 
OS AEROPORTOS EM BUSCA 
DE PARLAMENTARES - Uma 
turma contrária à PEC do Teto de 
Gastos baixou no escritório de Ro-
naldo Caiado (DEM-GO) em Goiâ-
nia. Ao saber da visita, o senador 
capitalizou: correu para o local e 
conversou com os descontentes. 
Antes de sair, Caiado foi avisado: 
os manifestantes vão rodar o Bra-
sil em busca de parlamentares que 
apoiam a PEC. O principal ponto 
de concentração será os aeropor-
tos de onde as excelências embar-
cam para Brasília.
GEDDEL ACUMULA PODERES 
NA SECRETARIA DE GOVERNO 
- Um ministro do governo diz que 
o presidente Michel Temer adotou 
cautela em relação à situação do 
ministro Geddel Vieira Lima, da 
Secretaria de Governo, porque ele 
não é um assessor qualquer. Além 
de estar na dianteira das negocia-
ções com o Congresso, Geddel 
passou a acumular poderes no Pla-
nalto, como o de referendar nome-
ações submetidas à Casa Civil. E 
só conseguiu isso graças a Temer, 
de quem é aliado há vários anos.
JUIZ RESPONSÁVEL PELA PRI-
SÃO DE GAROTINHO JÁ SE EN-
VOLVEU EM BRIGA E FOI ACU-
SADO DE AGREDIR GUARDA 
MUNICIPAL - O juiz Glaucenir Sil-
va de Oliveira já tem no currículo 
um feito extraordinário para contar 
aos netos: botou Anthony Garoti-
nho atrás das grades. Mas prisão 
do ex-governador não marcou a 
estreia do magistrado na impren-
sa. As passagens anteriores, po-
rém, foram menos profícuas. Em 
2011, Glaucenir de Oliveira parou 
na delegacia de Campos, depois 
de discutir com uma guarda muni-
cipal que o multou por dirigir sem 
cinto. A moça disse ter sido agre-
dida, e Oliveira admitiu que não 
estava usando o equipamento de 
segurança. Dois anos antes, o juiz 
se envolveu numa confusão em 
uma boate em Guarapari, no Espí-
rito Santo. Um empresário acusou 
Oliveira de ter sacado uma arma 
e apontado para sua cabeça. Na 
ocasião, segundo a reportagem 
da Gazeta Online, o algoz de Ga-
rotinho negou a versão do empre-
sário, mas confirmou que botou 
a mão na pistola ao receber uma 
cotovelada.

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Raul Soares 2061 com 04 quartos, sendo 01 suíte, 03 
salas, cozinha, piscina com quiosque, garagem p/ 02 carros: Tratar (34) 3431-1558. 
Falar Lanchonete do André.
ALUGO KITINETE – Na Rua Raul Soares 618: Tratar (34) 9.9874-2959 ou 9.9914-
2959.
VENDO SAVEIRO CE TROOPER – Cor Prata, completa, ano 10/11: Tratar (34) 
9.9974-7205.
VENDO ÁGIO TERRENO – Na Avenida Talma Campos de Abreu, Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300 m²: Tratar (34) 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.

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
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Após RS e RJ, Minas pode 
ser próximo estado a quebrar

 O Rio Grande do Sul 
decretou estado de calamidade 
financeira nesta terça-feira, uma 
ação semelhante à tomada pelo 
Rio de Janeiro em junho deste 
ano. Em comum aos dois está o 
alto nível de gastos em relação às 
receitas. E eles não são os únicos 
em desequilíbrio fiscal preocupan-
te: segundo especialistas, a julgar 
pelos números, Minas Gerais está 
no mesmo caminho. O desequi-
líbrio entre receitas e despesas 
é comum aos três estados. Essa 
diferença vinha sendo reduzida no 
início da década, mas o caminho 
se inverteu depois disso. No caso 
de Minas Gerais, a trajetória de-
crescente durou até 2013. Naque-
le ano, a dívida líquida era de 79,1 
bilhões de reais e a receita, de 43,1 
bilhões de reais. A partir de então, 
a redução do crescimento da Chi-
na derrubou o preço das commodi-
ties – Minas é o maior produtor de 
minério de ferro do país, um dos 
principais produtos exportados 
pelo Brasil -, o que afetou o ritmo 
de alta da arrecadação do estado. 
Já as despesas seguiram em ex-
pansão. Em 2015, a dívida passou 
a 102,6 bilhões de reais, enquanto 
a receita ficou em 51,6 bilhões de 
reais, uma evolução prejudicial às 
contas públicas. Em outras pala-
vras: no intervalo de apenas dois 
anos, a dívida líquida cresceu 30% 
e a receita, 19%. “Se o estado não 
for o próximo a quebrar, é um dos 
próximos”, diz Ricardo Couto, pro-

fessor do Ibmec. O gasto cresceu 
por causa de fatores como contra-
tações de funcionários públicos e 
concessão de benefícios a empre-
sas. Isso dificulta um controle mais 
ágil das despesas, afirma Couto. 
“Essas contratações aconteceram 
em momentos de bonança”, diz. 
“Mas, depois de criada a despesa, 
não há como cortar.” Crise deixa 
70% das prefeituras de Minas sem 
dinheiro para o 13º Assim como 
outros estados problemáticos, Mi-
nas, Rio e Rio Grande do Sul têm 
uma relação entre despesa com 
pessoal e receita corrente líquida 
acima da permitida pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que é de 
60%. Minas é a mais comprome-
tida, segundo o Tesouro Nacional, 
com 78%. A alta de despesas com 
funcionalismo em um momento de 
maior arrecadação até pode fazer 
algum sentido – e é permitida pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal. O 
problema, segundo especialistas, 
está em atrelar uma despesa fixa 
e difícil de ser cortada, como apo-
sentadoria e salários, a uma recei-
ta variável e incerta, como a arre-
cadação baseada em produção 
de commodities. “Essa é a receita 
para o fracasso. A Lei de Respon-
sabilidade Fiscal permite, mas o 
governante tem que pensar como 
um enxadrista, planejando alguns 
lances à frente”, compara Paulo 
Vicente, professor de finanças da 
Fundação Dom Cabral. (Fonte: 
Site Revista VEJA)

Para Planalto, delação pode 
atingir ministros, mas acaba com 

“imobilismo”
 A equipe do presidente 
Michel Temer avalia que a provável 
assinatura do acordo de delação 
da Odebrecht tem o risco de atingir 
a cúpula do governo federal, mas 
também pode acabar de "vez com 
o fantasma" que estava gerando 
imobilismo em alguns setores de 
Brasília. Segundo assessores pre-
sidenciais, agora é preciso tomar 
conhecimento dos detalhes dos 
prováveis acordos dos executivos 
da empreiteira para saber a "exata 
dimensão" dos efeitos das revela-
ções sobre a equipe ministerial e a 
base aliada no Congresso Nacio-
nal. A expectativa é que a delação 
gere turbulências no Palácio do 
Planalto e na Esplanada dos Mi-
nistérios, podendo inclusive atingir 
de forma irreversível assessores 
diretos do presidente. Em relação 
ao peemedebista, assessores ava-
liam que ele deve ser citado pelos 
executivos da empresa, mas nada 
que seja considerado fatal. O Palá-
cio do Planalto não acredita que o 
conteúdo possa atingir diretamen-
te o presidente, com a hipótese 
apenas de citações laterais. Há o 
receio, contudo, de que envolva 
pelo menos quatro ministros e alia-
dos do governo em siglas como 
PSDB, PMDB e DEM. Em relação 
ao que é considerado o "lado bom" 
da delação, um assessor de Temer 
disse à Folha que a assinatura do 
acordo vai pôr fim ao clima de "in-
certeza e insegurança" no mundo 
da política. Segundo o auxiliar, 
será como separar de vez o joio do 
trigo para que o país comece uma 
nova etapa de sua história. A preo-
cupação de uma ala do governo é 
que a indefinição sobre a delação 
da Odebrecht estava retraindo in-
vestidores que já estavam plane-
jando aplicar recursos no Brasil, 
mas decidiram fazer uma "parada 
estratégica" até que o acordo ve-
nha a público. Em conversa com 
a Folha, um investidor confirmou 
esta posição e disse que, revela-
da a delação da Odebrecht, ago-
ra será possível saber com quem 
será possível conversar dentro do 
governo e no Congresso Nacional.
 Quem está na delação 

da Odebrecht: - Michel Temer, 
presidente da República. Delação 
deve dizer que o presidente pediu 
apoio financeiro à empresa, que 
teria repassado R$ 10 milhões em 
dinheiro vivo a peemedebistas em 
2014. Temer diz que doações fo-
ram declaradas. - José Serra, mi-
nistro das Relações Exteriores. De 
acordo com a delação da emprei-
teira, a campanha de José Serra à 
Presidência em 2010 recebeu R$ 
23 milhões por meio de caixa dois. 
O ministro nega as informações. 
- Moreira Franco, secretário do 
Programa de Parcerias de Inves-
timentos. Executivo da Odebrecht 
disse que Franco, então ministro 
da Aviação Civil de Dilma Rousse-
ff, pediu, em 2014, contribuição de 
R$ 3 milhões. Dinheiro seria para 
abortar a construção de um ae-
roporto em Caieiras (SP). Franco 
disse que acusação é "uma men-
tira". - Geddel Viera Lima, ministro 
da Secretaria de Governo. Execu-
tivo da Odebrecht afirmou que a 
empreiteira financiou campanhas 
do secretário do Governo, que 
tem negado que cometeu irregu-
laridades. - Romero Jucá, sena-
dor (PMDB-RR) Ainda segundo 
executivo da empreiteira, houve 
pagamento de R$ 10 milhões em 
propina para Jucá em troca de 
ele trabalhar pelos interesses da 
Odebrecht no Congresso. O se-
nador nega. - Lula, ex-presidente 
da República. Emílio Odebrecht 
afirmou em depoimento da dela-
ção que a Arena do Corinthians foi 
construído pela empreiteira como 
uma espécie de presente ao ex-
-presidente Lula, torcedor do time. 
João Santana, marqueteiro do PT 
Odebrecht teria pago a João San-
tana, que fez as campanhas de 
Dilma Rousseff, por fora na Suí-
ça. A mulher de Santana, Mônica 
Moura, confessou que recebeu 
US$ 3 milhões no exterior. - Guido 
Mantega, ex-ministros da Fazenda 
Executivos devem afirmar que os 
ex-ministros Guido Mantega e An-
tonio Palocci receberam R$ 50 mi-
lhões e R$ 6 milhões em propina, 
respectivamente. Ambos negam 
irregularidades.

Segundo especialistas, arrecadação mineira 
é a mais comprometida com funcionalismo; 

estado tem avaliações tão ruins quanto Rio e 
Rio Grande do Sul
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.comO RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Vacina contra aftosa põe em 
risco desempenho da IATF

 Estudo conduzido por 
oito pesquisadores na Fazenda 
Siriema, em Miranda/MS, concluiu 
que os animais vacinados no 30º 
dia após a IATF – Inseminação 
Artificial em Tempo Fixo, tiveram 
perda gestacional 4,2 vezes supe-
rior quando comparados ao grupo 
vacinado 20 dias antes de passar 
pela inseminação. Ou seja, a va-
cinação feita após o manejo der-
rubou a fertilidade das fêmeas em 
16,5%. Para o vice-presidente do 
Conselho Nacional de Pecuária 

de Corte (CNPC), Sebastião Gue-
des, é preciso fazer uma alerta so-
bre o risco. “Os fornecedores de 
vacina têm obrigação de informar 
os criadores do efeito negativo 
que a vacina contra a aftosa pode 
provocar quando aplicada após a 
IATF”, diz. Na opinião de Guedes, 
exigir dos fabricantes de vacinas 
que invistam na comunicação do 
problema e, deste modo, orientem 
os produtores sobre o que fazer 
para reduzir essas perdas. (Fonte: 
CNPC)

Oferta curta começa a ser 
sentida por alguns frigoríficos

 Há sinais de que a oferta 
curta começa a ser sentida pelos 
frigoríficos que não possuem con-
tratos a termo. Em alguns casos a 
escala de abate atende de dois a 
três dias, fato que pode proporcio-
nar alguma reação nos preços em 
curto prazo, sobretudo se houver 
aquecimento nas vendas no mer-
cado atacadista no fim do mês. 
Contudo, por ora, está mantido o 
cenário de lentidão nos negócios 
e ainda são comuns as ofertas de 
compra abaixo da referência. O 

boi casado capão está cotado em 
R$9,44/kg, estabilidade frente ao 
preço da semana passada, mas 
queda de 2,7% em relação ao iní-
cio do mês. Reforçamos a visão de 
que a situação atual de mercado 
contraria a tendência histórica, de 
alta de preços, tanto para o boi gor-
do, como para a carne no atacado. 
Com isso, fica a expectativa para 
a validação desta conjuntura, tanto 
no decorrer da segunda quinzena 
de novembro, como em dezembro. 
(Fonte: Scot Consultoria)

.OPERADOR LABORATÓRIO 
Pré-requisito para participar da seleção: 

• Ter 18 anos completo; 

• Ter graduação em Biomedicina e ou Tec. em Laboratório 

• Disponibilidade de horário para escala de revezamento. 

Remuneração : R$ 1.260,00 R$ 287,00 de Vale Alimentação. 

 

 Os interessados deverão  entregar currículo com foto, 
no Departamento de Recursos Humanos da 

COOPRATA,  
no dia 28/11/2016,  

das 08:00 às 11:00 horas.  
Anexar ao currículo os seguintes documentos:  
 Escolaridade;   
Foto 
 Cópia Carteira de Trabalho (parte foto, qualificação civil e contratos); 
 Cópia RG; 
 Cópia CPF; 
. 

As etapas do processo serão divulgadas na porta do Depto RH,  
dia 28/11/2016, às 17:00 h. 

 
COOPRATA                   

3431-8511 
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Ministério da Agricultura 
quer ampliar Moderfrota

 O Ministério da Agricul-
tura negocia com a equipe eco-
nômica uma ampliação da linha 
de financiamentos Moderfrota, 
para R$ 7,5 bilhões, segundo o 
secretário de Política Agrícola, 
Neri Geller. Em seu lançamento, 
o Moderfrota da safra 2016/17 
oferecia mais de R$ 5 bilhões em 
linhas de crédito. “O Moderfrota é 
o programa que mais tem deman-
da. Vamos remanejar os recursos 
dentro do próprio Plano Safra”, 
disse Geller. Segundo o secretá-
rio, tem havido uma boa deman-
da por aquisição de máquinas, 
como tratores e colheitadeiras, 
uma vez que o País caminha para 
a colheita de uma safra recorde 
nesta temporada. Dados da An-

favea, associação que representa 
as montadoras, mostraram que 
as vendas de máquinas agríco-
las cresceram 28,4% em outu-
bro ante o mesmo mês de 2015. 
Geller não fez previsão sobre 
uma data para os novos recursos 
entrarem no mercado, mas disse 
que o efeito seria imediato, possi-
bilitando a compra de maquinário 
já para a colheita de verão nos 
primeiros meses de 2017. (Fonte: 
Reuters)

Pastar anuncia a maior liqui-
dação de animais da internet

 Hoje, dia 25 de novem-
bro, a Pastar irá realizar a primeira 
BlackFriday de animais do Mundo. 
Um dia especial para criadores ad-
quirirem animais com descontos 
que chegam até R$ 2.400. Boa 
oportunidade para garantir ani-
mais com preços abaixo de mer-
cado, pagamento online, garantia 
de entrega pela própria empresa 
e ainda com a possibilidade dividir 
sua compra em até 10x no cartão 
de crédito. A companhia negociou 
com grandes criatórios do Brasil e 
fez uma seleção de 32 animais ga-

rantindo as melhores ofertas de ca-
prinos, ovinos, bovinos e equinos. 
Será possível encontrar durante 
a campanha, animais destinados 
para corte, leite e reprodução, pro-
venientes de todas as regiões do 
País. A Black Friday Pastar não 
é apenas para grandes criadores 
e produtores, mas também para 
quem deseja começar sua criação. 
Isso porque serão ofertados ani-
mais de alto valor genético e com 
preços altamente acessíveis. Para 
mais informações acesse www.
pastar.com.br. (Fonte: Revista AG)
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, 

MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais 
desta Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que preten-
dem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - GERMANO VIEIRA ALVES, 
solteiro, motorista, filho de SEBASTIÃO BATISTA ALVES FERREIRA e de 
MARIZA DO CARMO VIEIRA ALVES, residente no(a) Rua Ricardina Vilela 
Andrade, 173, Prata-MG,  e VIVIANE SOUTO NUNES, solteira, professora, 
filha de IRINEU FREITAS NUNES e de MARIA BARBARA SOUTO NU-
NES, residente no(a) Av. Brasil, 640, Prata-MG. - JOSÉ GOMES PIRES 
REIS, viúvo, aposentado, filho de ANTONIO GOMES PIRES JUNIOR e 
de VALDEVINA MARIA ROCHA, residente no(a) Rua Vicente de Freitas, 
346, Prata-MG, e SONIA SILVA DE FREITAS, solteira, funcionaria publi-
ca, filha de JOÃO BATISTA DE FREITAS e de MARIA DIVINA SILVA DE 
FREITAS, residente no(a) Rua Vicente de Freitas, 346, Prata-MG. - JHONE 
SILVA ALVES, solteiro, pensionista, filho de GASPAR DOS REIS ALVES e 
de LUZIA DAS GRAÇAS SILVA, residente no(a) Rua Tenente Reis, 1270, 
Prata-MG,  e JAQUELINE COSTA BARBOSA, solteira, pensionista, filha de 
EDIVALDO BARBOSA DE SOUZA e de MARLENE DA COSTA GONÇAL-
VES, residente no(a) Fazenda Rio Pequeno, Prata-MG. - FELIPE ALMEIDA 
ARAUJO, solteiro, auxiliar de produção, filho de VICTOR HUGO CARVA-
LHO DE ARAUJO e de ANGELICA APARECIDA ALMEIDA ARAUJO, resi-
dente no(a) Rua Miguel Amui, 165, Prata-MG,  e MAIZA FREITAS SILVA, 
solteira, contadora, filha de ANTONIO DOS REIS DA SILVA e de FATIMA 
APARECIDA FREITAS SILVA, residente no(a) Rua Miguel Amui, 165, Pra-
ta-MG. - JACKENY SILVA MELO, solteiro, médico, filho de LUIZ CARLOS 
DE SOUZA MELO e de OZANA LUSS SILA MELO, residente no(a) Rua B, 
41, Prata-MG,  e CRISTIANE CARDOSO DE ARAÚJO, divorciada, conta-
bilista, filha de ABELARDO MOREIRA DE ARAÚJO e de MARIA DE FÁTI-
MA CARDOSO SOUZA, residente no(a) Rua  Pedro Gonçalves Pires, 41, 
Prata-MG. - GABRIEL BATISTA APOLINARIO, divorciado, agricultor, filho 
de JOÃO APOLINÁRIO e de BARBARA RIBEIRO APOLINARIO, residente 
no(a) Rua Coronel Maximiliano, 22, Prata-MG,  e GISLAINE TELMA DA 
MATA, divorciada, do lar, filha de JOSÉ BATISTA DA MATA, residente no(a) 
Rua Coronel Maximiliano, 22, Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento 
da existência algum impedimento 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, 21 de novembro 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.  

P r a t a  
 
 

 
Edital da Eleição 

 
 

Sindicato Rural de Prata 
 
 

 
O Presidente do Sindicato Rural de Prata, no uso de suas atribuições estatutárias e 
regimentais, INFORMA conforme Estatuto Art.82º o resultado da Eleição para triênio 
2017 / 2019, realizada no dia dezoito de novembro de dois mil e dezesseis (18/11/2016), 
das 8:00 horas às 17:00 horas, na Sede Administrativa do Sindicato Rural de Prata, à 
Praça Getulio Vargas nº. 365, Centro, Prata/MG. Constatou-se serem 696 (seiscentos e 
noventa e seis) em condições de voto e foi apurado: 300 (trezentos) associados 
votantes sendo que a Chapa nº1 obteve 280 (duzentos e oitenta) votos, houve 04 
(quatro) votos brancos e 16 (dezesseis) votos em separado, em seguida o Presidente 
da mesa Eleitoral Sr. Miguel Alcanjo Soares proclamou Eleita a Chapa 01, cujo 
componentes são os seguintes: Diretoria Executiva: Presidente: Adelino Jose Pereira 
Neto, Vice-Presidente: Edson Ney Ferreira Vilela; Secretário: Luiz Eduardo Brant de 
Carvalho Neto; Tesoureiro: Fabrício Franco Vilela; Suplente da Diretoria:; Juarez 
Andrade Resende; Edesio Arantes Paixão; Fabrício Teodoro Junqueira; Leandro 
Duarte Morais; Conselho Fiscal: Azarias Eduardo Franco Mendes, João Divino 
Silveira Franco; Wendel Costa Pereira; Suplentes do Conselho Fiscal: Cristiano 
Assunção Franco; Tiago Alves Camargos; Rodrigo Andrade Franco Delegado: 
Adelino Jose Pereira Neto; Conselho Consultivo: Luiz Roberto Santos Vilela, Ildeu 
Lopes de Rezende; Geraldo Julio de Almeida. 
 
 
Prata, 24 de novembro de 2016 
 

 
Fabrício Franco Vilela 
Presidente 

Se continuar refém da banda podre do 
PMDB, Michel Temer cairá da bicleta e 

eleito indiretamente reinará
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 O Presidente Michel Te-
mer comete um erro político fatal 
ao não tirar Geddel Vieira Lima da 
Secretaria de Governo - uma fun-
ção estratégica de seu Ministério, 
que divide o quarto andar do Palá-
cio do Planalto com a Casa Civil. 
Ao deixar evidente que é refém da 
poderosa banda do PMDB - onde 
reinam políticos degoláveis pela 
Lava Jato e outros escândalos 
de corrupção -, Temer assina seu 
atestado de óbito e abre caminho 
para outro grande golpe armado 
pela governança do crime institu-
cionalizado: a derrubada de mais 
um Presidente e a escolha indireta 
de um fantoche mais profissional 
para seguir no controle do Brasil. 
A Comissão de Ética da Presi-
dência da República já recebeu, 
nos bastidores, a recomendação 
para empurrar o caso Geddel com 
a barriga, tomando uma decisão 
apenas no começo de 2017. A 
Petelândia já correu na Procura-
doria Geral da República e pediu 
que Geddel seja enquadrado em 
crimes de concussão e advocacia 
administrativa, com ares de tráfi-
co de influência. O baiano Geddel 
foi acusado pelo diplomata Mar-
celo Calero de ter feito pressão 
para que o Instituto do Patrimônio 
Histórico Nacional produzisse um 
parecer técnico para permitir um 
milionário empreendimento imo-
biliário em uma área tombada de 
Salvador. Pressionado por Ge-
ddel e pelo grupo próximo a Te-
mer, Calero se viu forçado a sair 
do cargo de Ministro da Cultura. 
Além do requerimento que pedia 
a imediata saída de Geddel do 
governo Temer, a Petelândia no 
Senado também protocolou um 
pedido para que a Comissão de 
Constituição e Justiça promova 
uma acareação entre os desafetos 
Geddel e Calero sobre o polêmico 
escândalo. O Presidente Temer já 
escalou sua tropa de choque para 
impedir que o desagradável even-
to seja possível de acontecer. Na 
operação "panos quentes", Ged-
del será obrigado a fazer um teatri-
nho, pedindo desculpas pelo "mal 
entendido". O tempo ontem este-
ve tão fechado que Geddel nem 
teve condições de comparecer à 
reunião do "Conselhão" da Repú-
blica. A cadeira dele ficou vazia. 
Nos bastidores políticos, a defesa 
de Geddel é considerada insusten-
tável. De diversas fontes com in-
teresses políticos diversos vazam 
inconfidências sobre a guerra de 
bastidores que vitimou Marcelo 
Calero. Uma das versões revela 
que Calero não recebeu pressões 
apenas de Geddel. Outro ocupan-
te do quarto andar palaciano, o mi-
nistro-chefe da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, teria recomendado a Ca-
lero "que apreciasse com bastante 
consideração o pleito do ministro 
Geddel". Calero também ficou in-
juriado ao saber que Geddel men-
tiu sobre uma suposta "liberação 
total" dada ao empreendimento 
condenado pelo IPHAN pelo pre-
feito de Salvador, ACM Neto. Cale-
ro checou e constatou que Geddel 
tentou enganá-lo. Ainda conforme 
versões de diferentes fontes que 
circulavam ontem, ACM Neto teve 

uma nada educada conversa com 
Geddel, cobrando dele "mentiras 
que andou espalhando". O prefeito 
de Salvador está injuriado porque 
não liberou o empreendimento 
para 24 andares. Nos bastidores, 
vazou que Geddel seria amigo do 
advogado dos empreendedores e 
por isso teria agido em benefício 
do empreendimento. A pressão 
agora é para que Geddel apresen-
te alguma escritura de compra de 
alguns dos apartamentos do super 
prédio de luxo. Suspeita-se que os 
papéis não existam de verdade... 
Fofocas baianas confidenciam que 
Gaddel seria o "investidor" mais in-
teressado no apartamento do an-
dar mais alto, com a melhor vista 
de 360 graus para a Baía de To-
dos os Santos. O empreendimento 
La Vue Ladeira da Barra teria 24 
apartamentos, um por andar com 
254 metros quadrados. Na cober-
tura "top house", em uma área de 
450 metros quadrados, haveria 
duas varandas VIPs, piscina com 
"deck molhado", espaço gourmet, 
academia fitness com vista para 
o mar, SPA, sala de jogos, brin-
quedoteca, playground e sauna. 
Construção projetada pelas em-
presas Viva e COSBAT, o negócio 
tem site na internet - http://www.
lavue.com.br/ Em toda essa polê-
mica, o velho anão do orçamento 
Geddel teria muitas explicações 
a dar. No entanto, deve manter a 
mesma arrogância e insistir na es-
torinha que vem contando até ago-
ra. O prejuízo maior será de Mi-
chel Temer - a quem nem resta o 
consolo de estar em uma situação 
um pouco melhor que sua ante-
cessora. A pressão dos brasileiros 
derrubou Dilma Rousseff por uma 
simples pedalada fiscal, enquanto 
os verdadeiros ladrões de bicicle-
tas continuam preservados e pron-
tos para fazer grandes negociatas 
com o Brasil. O grande e prioritário 
projeto do comando do PMDB é a 
legalização dos jogos de azar no 
Brasil. Afinal, não há nada melhor 
do que isso para criar novas for-
mas de lavagem de dinheiro, por-
que as realizadas nas negociatas 
com empreiteiros ficou muito man-
jada. A jogatina ajudará o sistema 
do crime institucionalizado a meter 
laranjas como "investidores" nas 
privatizações e parcerias público-
-privadas que vêm por aí, permitin-
do que tudo continue como sem-
pre esteve no Brasil. Se o PMDB 
não conseguir segurar Temer, não 
tem problema. Parte-se para o gol-
pe da eleição indireta e coloca-se 
na Presidência algum nome de 
alta confiança da cúpula do parti-
do. Esta regra do jogo só pode ser 
atrapalhada pela evolução da Lava 
Jato e outros processos judiciais. 
Por isso, além de aprovar a joga-
tina, outra prioridade estratégica 
do PMDB é detonar a chamada 
"República de Curitiba". A regra é 
clara: quem não conseguir prender 
o Sérgio Moro acabará preso por 
ele ou por algum de seus clones - 
que se multiplicam no judiciário...  
A perguntinha continha valendo: 
Quando o Brasil de Pólvora vai ex-
plodir? (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 22 de Novem-
bro de 2016.
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