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 Pelo 3º ano consecutivo, 
a Secretaria de Educação junta-
mente com a Administração Ação 
e Trabalho por Você, está reali-
zando o “Projeto MPT” nas esco-
las municipais, que visa o conheci-
mento e prevenção das formas de 
trabalhos infantil. O prêmio MPT 
consiste na seleção e premiação 
dos melhores trabalhos produzi-
dos pelos alunos das escolas da 
rede municipal. 

Projeto MPT na Escola

Minha Casa Minha Vida

Cultura
 A Prefeitura Municipal 
do Prata, através do setor de 
Divisão da Cultura,  em parceria 
com as Escolas Municipais “Jun-
to a Loja Maçônica União e Ca-
ridade” e  “Dr. Severiano Vilela 
Junqueira”, iniciou no dia 16 de 
abril de 2015,  o “Projeto Educar 
Prata 2015”. Este Projeto está 
direcionado a quatro turmas 
das referidas Escolas, através 
de ações, pesquisas, visitas  e 
entrevistas, proporcionando aos 
alunos a oportunidade de co-
nhecer e valorizar o Patrimônio 
Histórico, Artístico e Cultural de 
nosso Município, colaborando 
de forma efetiva para   sua pre-

servação. A coordenação deste 
projeto conta com a assessora 
administrativa da cultura Maria 
Helena Cruz de Mello, profes-
soras: Nilce Ap. Silva Calixto, 
Silvia Iara Michels Silva, Adélia 
Caetano Nascimento e Lucenil-
da Silva Freitas, e a participação 
especial dos Palestrantes: José 
Cleanto Vilela Reis ( Presidente 
da APRALE) e Sérgio Antônio 
Ferreira de Morais (Chefe do 
setor de História e Ciências Na-
tural ). Nossos agradecimentos 
às diretoras: Mariluci Aparecida 
Oliveira Pires , Marilza Viana 
Silvério e a Supervisora Cynthia 
Junqueira Macedo.

 O Projeto inclui Prata no 
Ministério da Cidade para cons-
trução de até 160 casas do Pro-
jeto “Minha Casa Minha Vida”, 
nos bairros: Vila Juliana, Pro-

gresso l e Progresso ll. Foram 
cadastradas mais de 600 famí-
lias pela empresa AMOREC. É 
o sonho da casa própria virando 
realidade!

CCJ do Senado aprova voto 
distrital em eleição para vereador

 A Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) do Se-
nado aprovou nesta quarta-feira 
um projeto de lei que pode ba-
ratear as campanhas e aproxi-
mar os eleitores de seus repre-
sentantes. A medida institui o 
voto distrital para vereador nas 
eleições em cidades com mais 
de 200.000 eleitores. O texto 
tem caráter terminativo e segue 
para a Câmara dos Deputados. 
Os únicos votos contrários ao 
projeto do senador José Serra 
(PSDB-SP) foram José Pimen-
tel (PT-CE), Humberto Cos-
ta (PT-PE) e Marcelo Crivella 
(PRB-RJ). Até a petista Gleisi 
Hoffmann (PR) votou a favor do 
texto. Ela se fiou no compromis-
so, assumido pelo líder peeme-
debista, Eunício Oliveira (CE), 
de que o PMDB aceita debater 
a adoção do voto distrital misto 
quando a discussão ocorrer na 
Câmara. Eunício foi o relator da 
matéria na CCJ e deu parecer 
favorável ao texto de Serra. Pela 
proposta do tucano, os municí-
pios onde vigorar o novo siste-
ma terão um número de distritos 
eleitorais idêntico ao número de 
vagas na Câmara de Vereado-
res, de forma que os eleitores 
de cada distrito escolhem um re-
presentante em votação majori-
tária. Cada partido ou coligação 
poderá lançar apenas um can-
didato por distrito. Além disso, 

o vereador eleito por uma de-
terminada região levará consigo 
um suplente. "A solução para tal 
crise de representatividade das 
instituições democráticas passa 
pela revisão do sistema eleitoral. 
A forma de escolha dos candida-
tos é parte essencial do jogo de-
mocrático", afirmou o tucano ao 
defender o projeto. A ideia é usar 
as eleições municipais como um 
teste para o novo modelo, que 
pode ser replicado também nas 
eleições para deputado federal 
e estadual. "Esses noventa e 
poucos municípios nos quais se-
ria adotado o novo sistema elei-
toral abrigam mais de trinta por 
cento do eleitorado brasileiro, 
e, por serem capitais e grandes 
centros, constituem excelente 
referência para a experimenta-
ção e educação política do povo 
brasileiro", argumentou Eunício. 
Além disso, a troca no sistema 
de eleição de vereadores não 
exige mudança na Constituição, 
ao contrário do debate sobre o 
voto distrital para parlamentares 
estaduais e federais. Serra de-
fendia que uma consequência 
direta da medida deveria ser a 
extinção do horário eleitoral para 
vereadores nas cidades com 
mais de 200.000 eleitores. Mas 
o relator retirou essa menção do 
texto, e foi acompanhado pelos 
colegas de CCJ. (Fonte: Site Re-
vista Veja)

“Únicos parlamentares contrários à proposta 
foram José Pimentel (PT-CE), Humberto Costa 

(PT-PE) e Marcelo Crivella (PRB-RJ)”



2 Sexta-feira, 24 de Abril de 2015

CURTINHAS E RAPIDINHAS
M GRAND CANION “VULGA” MGC 
497 - NÃO FEZ TODOS OS REPAROS 
NECESSARIOS NA OPERÇÃO TAPA 
BURACOS – Como sempre o municí-
pio do Prata e deixado para traz. Os 
responsáveis pela operação, deixaram 
buracos imensos entre a Ponte do Tiju-
co e a chegada ao Prata. Parece brin-
cadeira, coisa de governo do PT, Nunca 
em outras ocasiões aconteceu uma fal-
ta de consideração com o município tão 
grande. O governador tem gasto uma 
fortuna em propaganda na televisão 
para denigrir a imagem de seus ante-
cessores, dinheiro que dava quase que 
para recapear a rodovia. Até quando 
vamos passar por esse incomodo? Não 
se esqueça de leitor: qualquer prejuízo 
que você tiver na rodovia, material ou 
por morte de parentes, faça um B.O 
na Policia Militar Rodoviária e acione 
a justiça. Demora um pouco, mas você 
recebe.
CARTINHAS MAFIOSAS - Veja re-
velou que Ricardo Pessoa, dono da 
UTC e acusado de ser o coordenador 
do cartel de empreiteiras do Petrolão, 
recebeu duas cartinhas com letras e 
desenhos infantis que o teriam deixa-
do apavorado e pensando seriamente 
em não aderir a um acordo de "cola-
boração premiada". Será que a tática 
de pressão dos mafiosos conseguirá 
intimidá-lo? Justo o Pessoa, que era 
tido até outro dia como "grande amigo 
de Lula" e que, segundo investigações 
da Lava Jato, teria pago até despesas 
"pessoais" de outro parceiro-amigo, 
José Dirceu de Oliveira e Silva. (Fonte: 
Site Alerta Total)
TESTEMUNHA ASSINADA DO PE-
TROLÃO - Pela primeira vez, um docu-
mento com a assinatura da presidente 
Dilma Rousseff será apresentado aos 
procuradores que investigam o Petro-
lão. Trata-se do contrato que deu iní-
cio a implementação do Estaleiro Rio 
Grande, em 2006. Dilma, na época mi-
nistra da Casa Civil, assina como teste-
munha, e Renato Duque, ex-diretor de 
Serviços da Petrobras e hoje na cadeia, 
assina como interveniente, uma espé-
cie de avalista do negócio.
DELAÇÃO - A Operação Lava Jato 
já concluiu que, a partir de 2010, pelo 
Estaleiro Rio Grande, escoaram propi-
nas de cerca de R$ 100 milhões para 
os cofres do PT e aliados. Uma nova 
testemunha vai revelar aos procura-
dores que desde a sua implementa-
ção o Estaleiro vem sendo usado para 
desviar recursos púbicos e favorecer 
empresas privadas a pedido do PT. O 
delator revelará que o contrato para a 
implementação do Estaleiro é fruto de 
uma “licitação fraudulenta, direcionada 
a pedido da cúpula do PT para favore-
cer a WTorre Engenharia”.
US$ 500 MILHÕES DE ROMBO - O 
"colaborador" garante que, depois de 
assinado o contrato, servidores da Pe-
trobras “foram pressionados a aprovar 
uma sucessão de aditivos irregulares 
e a endossarem prestações de contas 
sem nenhuma comprovação ou visi-
velmente superfaturadas”. O denun-
ciante calcula que tais falcatruas teriam 
lesado a estatal em mais de R$ 500 
milhões. A diferença é que, desta vez, 
aparece a assinatura da Dilma em um 
contrato que virou falcatruagem. Todo o 
caso vazou para a revista Isto É.
DIA 21 DE ABRIL COMEMORAMOS 
A MEMÓRIA DO HEROI JOAQUIM 
JOSÉ DA SILVA XAVIER - Tiradentes, 
que a exemplo do que vem acontecen-
do nos dias de hoje, teve a coragem de 
manifestar e protestar contra o gover-
no ditador, impostor, na cobrança de 
impostos que o povo não tinha como 
pagar. A data de hoje é também um 
momento para refletir sobre o que vem 
acontecendo no Brasil, onde milhares 
de pessoas estão manifestando com 

o atual governo. Podemos afirmar que 
o idealismo sempre fez parte do povo 
para enfrentar o poder predominante, 
que foi o caso de Tiradentes, que se 
transformou num símbolo, e exemplo 
para todos nos calar diante da opres-
são. Somos um pais democrático e 
temos que valor do sistema para exigir 
a igualdade de direitos para todos, in-
vertendo o refrão “governo dos políti-
cos, em benefícios dos políticos”.  É um 
feriado nacional brasileiro instituído em 
homenagem ao herói nacional Joaquim 
José da Silva Xavier, mais conhecido 
por Tiradentes (uma alusão ao seu ofí-
cio de dentista).
QUEM FOI TIRADENTES? - Tiraden-
tes foi um dentista, comerciante, mine-
rador, militar e ativista político brasilei-
ro, e atuava na época do Brasil Colonial 
nas capitanias de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro. Tiradentes ficou conhecido 
como herói nacional e um mártir da In-
confidência Mineira, e a data em que 
ele foi executado, 21 de Abril, é feriado 
nacional. Tiradentes é considerado um 
mártir e herói do povo mineiro, por ter 
sido um grande líder e ter lutado por 
seu povo e seus ideais, apesar de ser 
o mais humilde de todos os membros 
do movimento, Tiradentes foi o que as-
sumiu maiores responsabilidades. Tira-
dentes foi enforcado e posteriormente 
esquartejado, no Rio de Janeiro. No 
ano de 1789, uma parte da população 
de Minas Gerais fez uma tentativa de 
revolta separatista, contra o domínio 
dos Portugueses no Brasil. Tiradentes 
foi o maior ativista desse movimento, e 
foi o único condenado à morte por en-
forcamento.
CRISE NO GOVERNO DILMA - A crise 
chegou ao mercado de trabalho. Ruiu 
o último pilar a que se agarrava o go-
verno Dilma. A taxa de desemprego 
pulou de 6,8% para 7,4% no trimestre 
encerrado em fevereiro. Após contami-
nar todos os segmentos e indicadores 
da economia, que voltaram a níveis de 
10 a 20 anos atrás, a crise adentra o 
seu estágio de MAIOR IMPACTO SO-
CIAL. Temos apenas uma saída: toda 
a esperança está depositada no ajuste 
fiscal. Mas, na prática, o ajuste simples-
mente ainda NÃO EXISTE. (veja aqui o 
porquê) A rejeição da presidente atingiu 
nível visto somente no impeachment de 
Collor. Em meio a uma reforma minis-
terial velada, iniciada com menos de 
três meses de mandato, Dilma já não 
é mais quem governa o País. A econo-
mia está nas mãos de Joaquim Levy. A 
política, de Michel Temer. O que sobra? 
(Revista Empíricos)
GRITO DE ALERTA DOS CIENTISTAS 
- Os maiores cientistas do mundo lan-
çaram um alerta: o herbicida mais uti-
lizado no planeta provavelmente causa 
câncer! A Monsanto, produtora do her-
bicida, está exigindo que a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) volte atrás so-
bre o alerta e, segundo especialistas, a 
única maneira de garantir que a ciência 
não seja ignorada é com pressão po-
pular por ações imediatas das autorida-
des.  O sistema que regula agrotóxico é 
conhecido por ser sigiloso e influencia-
do pela indústria de produtos agroquí-
micos, mas temos um momento único 
para agir: o uso do herbicida "glifosato" 
está sendo reavaliado no Brasil, e há 
processos semelhantes em andamento 
nos Estados Unidos, Canadá e Europa. 
Na Holanda, Sri Lanka e El Salvador, 
os reguladores já pensam até em proi-
bir o produto.  A ameaça é clara: este 
veneno é usado em nossos alimentos, 
campos, áreas de lazer e ruas. Vamos 
suspendê-lo. Assine a petição urgente 
e espalhe a notícia: Monsanto está em 
pé de guerra. O glifosato é à base do 
Roundup, um dos principais herbicidas 
do império de produtos geneticamente 
modificados da empresa, e gera US$ 6 
bilhões por ano. A Monsanto diz que o 
alerta da OMS ignora estudos que mos-
tram que o glifosato é seguro. Entretan-

C l a s s i f i c a d o s
VENDO TERRENO – Na Rua João de Almeida Macedo, Centro (em 
frente ao CRAS) 825,60 m²: Tratar (34) 8852-3330.
ALUGO APARTAMENTO – Na Praça XV de Novembro, 579 - Centro, com 
garagem para 01 carro, 02 salas, escritório, copa, cozinha, lavanderia, 02 
banheiros, 05 quartos sendo 01 suíte com banheira de hidromassagem, 
sacada e área externa: Tratar (34) 3431-2611 ou 9997-9999.
COMPRO BOTIJÃO DE GÁS VAZIO – Tratar 9136-0096 TIM ou 9999-
8767 CTBC. 
VENDO TANQUINHO RESFRIADOR DE LEITE – Marca DC BOUMATIC, 
capacidade de 2.000 lts em excelente estado de conservação, aceito 
permuta em gado. Tratar (34) 9994-7776

to, os cientistas que fizeram o relatório 
são os melhores da área – são 17 dos 
melhores especialistas em oncologia 
do mundo, e não um bando de loucos! 
Eles revisaram estudos independentes, 
com exceção de pesquisas feitas pelas 
próprias empresas que buscam apro-
var seus produtos. (Miguel Soares)
OS BRASILEIROS ESTÃO SENDO 
ENVENENADOS - Já os reguladores, 
por outro lado, baseiam-se principal-
mente em testes feitos pelas empresas 
vendedoras dos venenos! Além disso, 
resultados importantes são mantidos 
em segredo, pois contêm "informações 
comerciais confidenciais", e, no Brasil, 
a influência dos lobistas e os orçamen-
tos apertados das agências regulado-
ras limitam a capacidade do país para 
aplicar a regulamentação dos agroquí-
micos. É justamente por isso que de-
pende de todos nós garantirmos que 
este relatório independente – e impor-
tantíssimo – não seja ignorado. Alguns 
países já começaram a proibir o glifo-
sato. Agora com a Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos, União 
Europeia, Canadá e o Brasil também 
estão reavaliando o seu uso, temos 
uma chance única de virar o jogo.  Há 
cinquenta anos, o pesticida DDT da 
Monsanto era usado em toda parte, até 
que o famoso livro "Primavera Silencio-
sa" mostrou que o DDT poderia causar 
câncer. Uma década depois, o vene-
no foi banido. Se o glifosato também 
pode nos matar, não vamos permitir 
que seja vendido por mais dez anos. 
Vamos exigir medidas de precaução 
emergenciais agora mesmo. (Miguel 
Soares)
QUE É SINDICATO? - É uma asso-
ciação de trabalhadores tendo como 

função defender interesses e direitos 
profissionais e de sua cidadania. Cada 
trabalhador é livre de participar na 
constituição de um sindicato e dele se 
tornarem sócio, sendo o conjunto dos 
trabalhadores organizados num sindi-
cato livre de estruturar e regular o seu 
funcionamento e definir as formas e os 
objetivos da ação coletiva.  Os sindi-
catos assumem atualmente um papel 
primordial na nossa sociedade face às 
graves crises nacionais a que assisti-
mos. Nas sociedades modernas, a or-
ganização segundo interesses comuns 
é cada vez mais uma necessidade. Ali-
ás, salienta-se a capacidade negocial 
que um sindicato detém, concretamen-
te, o direito de contratação coletiva, 
constitucionalmente consagrado, bem 
como a capacidade judiciária (isto é, 
o fato de poderem intervir como par-
te legítima em ações judiciais) e o di-
reito de participação (nomeadamente 
na elaboração da legislação laboral). 
Toda a ação sindical é um contributo 
dos trabalhadores não apenas para a 
defesa dos seus próprios interesses, 
como também para o desenvolvimen-
to da própria sociedade. O sindicato 
não se limita a tratar dos problemas 
coletivos, decorrentes do exercício da 
própria profissão, mas igualmente se 
preocupa com a condição social dos 
trabalhadores. (Miguel Soares)
ESTÃO ROUBANDO O FUTURO DO 
BRASIL - Ninguém gosta de violência. 
Mas, por via pacífica, nada mudará 
neste país. Só a ROUBALHEIRA é que 
vai acelerar ainda mais, aumentando a 
conta bancária dos corruptos. E, tam-
bém, os IMPOSTOS, que aumentarão, 
em cima de nossas costas e suor. 
(Renzo Sansoni)

Arroba atinge R$ 150 e carne sobe 10,9%
 As escalas estão curtas 
e os frigoríficos vêm abatendo 
menos, disponibilizando, assim, 
menos carne no mercado. O 
fim de semana da Páscoa co-
laborou com o consumo e com 
a diminuição dos dias de aba-
te. Somado ao início do mês, 
quando tipicamente as vendas 
tendem a melhorar, estes fato-
res impulsionaram as cotações. 
O cenário se estendeu semana 
passada. O boi casado de ani-
mais castrados passou para R$ 
9,50/kg, que representa valori-
zação de 10,9% frente ao preço 

no início da semana passada, 
de R$ 8,56/kg. No mercado do 
boi gordo, a dificuldade de com-
prar os animais faz com que o 
frigorífico oferte valores maio-
res. A oferta tem balizado mais 
os preços do que o consumo, 
mas a valorização da carne con-
feriu mais firmeza ao preço dos 
animais terminados. Em São 
Paulo, nos últimos sete dias, a 
referência do boi gordo subiu 
R$ 2,00/@ e atingiu o patamar 
de R$ 150,00/@, com relatos 
de negócios acima deste valor. 
(Fonte: Scot Consultoria)
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Dilma apanha por dar mais 
grana a partidos, enquanto 
cidadão paga R$ 13 trilhões 

em impostos em 10 anos

 Dilma Rousseff, que aca-
bou forçada a terceirizar sua Presi-
dência, levou ontem muita bordoa-
da de todos os lados, até da mídia 
dependente da verba governista, 
porque sancionou o orçamento 
federal triplicando a verba pública 
destinada aos partidos políticos. O 
salto em favor da politicagem foi 
de R$ 289,5 milhões para R$ 867 
milhões. Dilma não poderia ter to-
mado decisão mais burra, justo no 
momento em que as ruas se rebe-
lam. Nova manifestação gigante 
está agendada para 17 de maio... 
Em Portugal, o Presidente Tercei-
rizado, Michel Temer, teve até de 
advertir que "parte dessa verba 
que foi acrescida ao fundo partidá-
rio pode vir a ser contingenciada 
em face do ajuste econômico" do 
Joaquim Levy "Mão de Tesoura" 
(que só não funciona para os ban-
cos - baixando os juros - e para 
reduzir ainda mais os altíssimos e 
absurdos 92 impostos, taxas, con-
tribuições que somos obrigados a 
pagar para sustentar a máquina 
ineficiente, perdulária e corrupta).  
O desgoverno joga inteiramente 
na contramão do interesse da so-
ciedade. Nos últimos 10 anos, sob 
gestão do PT, os brasileiros paga-
ram nada menos que R$ 12,878 
trilhões em impostos, taxas e 
contribuições à União, estados e 
municípios. O número é revelado 
pelo Impostômetro da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), 
que completou uma década na 
segunda-feira (20). Só neste ano, 
o cidadão-eleitor-contribuinte já 
pagou R$ 587,1 bilhões em im-
postos até agora (manhã deste 
22 de abril). Neste regime estatal 
capimunista, a arrecadação go-
vernamental cresce mais que eco-
nomia... Quer desgraça maior que 
ser assaltado a mão armada pelo 
Estado? É você ser obrigado a fi-
nanciar a máquina que nos roubai, 
com o dinheiro que suamos para 
ganhar. Além de pagar impostos, 
empresários e trabalhadores vi-
vem acuados pelo terror regulató-
rio das ilegítimas "gestapos" que 
somos forçados, legalmente, a 

bancar. Lamentável é que as fis-
calizações das receitas federal, 
estadual e municipal são pródigas 
em punir os honestos e acobertar 
os desonestos, até a hora que um 
escândalo estoura... Por isso, em-
presários e cidadãos precisam, ur-
gentemente, de um judiciário que 
funcione eficazmente, no tempo 
certo, punindo, de forma exemplar, 
quem pratica extorsão contra pes-
soas e empresas. O impostômetro 
marca que, nos últimos anos, a 
carga tributária aumentou. Saltou 
de 34,13% do PIB, em 2005, para 
36,42%, em 2013. Para 2014, a 
ACSP estima que ela ficará me-
nor que a de 2013, em cerca de 
36%, em função da estagnação 
do PIB e das desonerações con-
cedidas. No entanto, com o fim 
das desonerações e do ajuste fis-
cal, a entidade prevê que a carga 
tributária deverá ser maior neste 
2015 de crise, carestia, inflação e 
desemprego e crescente bronca 
popular. O Impostômetro conside-
ra todos os valores arrecadados 
pelas três esferas de governo a tí-
tulo de tributos: impostos, taxas e 
contribuições, incluindo as multas, 
juros e correção monetária. Para 
o levantamento das arrecadações 
federais a base de dados utilizada 
é a Receita Federal Brasil, Secre-
taria do Tesouro Nacional, Caixa 
Econômica Federal, Tribunal de 
Contas da União, e IBGE – Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística. As receitas dos estados e 
do Distrito Federal são apuradas 
com base nos dados do CONFAZ 
– Conselho Nacional de Política 
Fazendária, das Secretarias Es-
taduais de Fazenda, Tribunais de 
Contas dos Estados e Secretaria 
do Tesouro Nacional do Ministério 
da Fazenda. As arrecadações mu-
nicipais são obtidas através dos 
dados da Secretaria do Tesouro 
Nacional, dos municípios que di-
vulgam seus números em atenção 
à Lei de Responsabilidade Fiscal, 
dos Tribunais de Contas dos Es-
tados. (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 22 de Abril de 
2015).

Renan: Dilma escolheu 
“pior solução” ao sancionar 
aumento do fundo partidário
 O presidente do Sena-
do, Renan Calheiros (PMDB-
-AL), afirmou, nesta quarta-feira, 
que a presidente Dilma Rousse-
ff escolheu “a pior solução” ao 
sancionar o aumento do fundo 
partidário, ao mesmo tempo em 
que o governo sinaliza que deve 
bloquear parte desses recursos. 
Deputados e senadores aumen-
taram de R$ 289 milhões para 
R$ 867 milhões a verba do fun-
do partidário no momento em 
que o governo tenta fazer um 
ajuste fiscal para reorganizar as 
contas do país. O montante de 
R$ 578 milhões foi incluído pelo 
relator do Orçamento da União, 
senador Romero Jucá (PMDB-
-RR). Em viagem a Portugal, o 
vice-presidente Michel Temer 
afirmou nesta terça-feira que 
parte do fundo partidário pode 
ser contingenciado devido ao 
ajuste fiscal. Bem mais caute-
loso que Renan, o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), falou em rápida 

entrevista sobre a questão dos 
recursos para o fundo partidá-
rio. Sem criticar a presidente, 
Cunha afirmou que a medida 
será importante para as discus-
sões sobre o financiamento de 
campanhas: - Eu não mergulhei 
no assunto, acho que nem ve-
tar ela poderia, porque ia deixar 
sem qualquer recursos, não sei 
se pode ou não contingenciar, 
sinceramente não sei. Mas isso, 
na prática, acaba sendo positivo 
e acaba colocando que a socie-
dade não quer financiamento 
público, ela reage quando colo-
ca mais recursos públicos para 
os partidos. Isso é bom para o 
debate. A bancada do PMDB 
pediu o veto a ela, não fomos 
nós que fizemos isso, foi o Con-
gresso. Mas não estou critican-
do ninguém, só dizendo que nós 
não éramos favoráveis. Será um 
bom momento, para discutir so-
bre financiamento público, a so-
ciedade não quer isso. (Fonte: 
Site G1)

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

O Empreendimento Los Pampas Comer-
cio de Derivados do Petróleo LTDA, CNPJ: 
03.376.089/0001-83, por determinação do 
conselho estadual de política ambiental copam 
torna publico que solicitou, através do proces-
so copam N° 01956/2001; licença de operação 
em caráter corretivo para o empreendimento 
situado na Rod. BR 153 km 130 Bairro Zona 
Rural do Município de Prata – MG.

  O Empreendimento Posto Pratão 
LTDA, CNPJ: 20.736.252/0001-90, por de-
terminação do conselho estadual de po-
lítica ambiental copam torna publico que 
solicitou, através do processo copam N° 
00840/2002; licença de operação em ca-
ráter corretivo para o empreendimento si-
tuado na Rod. BR 153 km 109 Bairro Edna 
Municipio de Prata – MG.

Para o presidente do Senado, ela “deveria ter vetado como 
muitos pediram”; Cunha vê medida com cautela
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Movimentos sociais pedem abertura de processo contra Dilma e afastamento de Toffoli
Na carta, assinada por movimentos como o “Vem Pra Rua”, “Basta Brasil”, “Movimento Brasil Contra a Corrupção”, “Chega de Impostos”, 

entre outros, eles afirma que o Brasil vive “um quadro assustador de corrupção no seio dos poderes constituídos”

Matéria que você não viu na grande imprensa

cresce. A moeda se desvaloriza. 
Administra-se por contingências 
– em um eterno apagar de incên-
dios. Aumentam-se as tarifas, os 
preços controlados e os impostos. 
E o pior: para reparar seus maus 
feitos, o governo pede ao povo 
para pagar a conta da ineficiên-
cia. Pagamos impostos a fundo 
perdido. Impostos que não voltam 
à sociedade na forma de serviços 
básicos de qualidade. Tributos, 
que deveriam servir aos interes-
ses e necessidades do povo, prin-
cipalmente dos mais carentes e 
necessitados, são desviados, via 
corrupção, para enriquecimento 
próprio, para o populismo, para a 
conquista e manutenção de poder. 
O governo federal está sem rumo. 
O povo brasileiro, farto e escorra-
çado, quer dar um BASTA nisso. 
No campo da moralidade, a ética 
e a decência desapareceram. A 
mentira passou a ser procedimen-
to costumeiro nos pronunciamen-
tos do governo federal à nação. A 
trama da manipulação de dados é 
um aliado habitual para justificar 
os consecutivos erros. Contabili-
dade criativa é o eufemismo que 
se usa para explicar o injustificá-
vel. Não existe transparência nos 
atos e nas contas. Não existe por 
parte do governo o reconheci-
mento dos equívocos e de suas 
fragilidades. Não existe pudor. A 
falta de vergonha com que se diz 
a mentira como se fosse verdade 
é cínica e abusiva. Assustadora-
mente, criamos uma geração de 
crianças e jovens que assistem à 
mentira como padrão de compor-
tamento de governantes, geral-
mente acompanhados de enrique-
cimento pessoal. Exemplo maior 
ocorreu nas eleições de 2014, 
quando a presidente Dilma Rous-
seff deflagrou o mais escancarado 
estelionato eleitoral da história do 
Brasil. O partido do governo, além 
de ser conivente com estas práti-
cas, trata seus membros crimino-
sos como ídolos, e continua a lhes 
atribuir poder. O Partido dos Tra-
balhadores teve 13 anos de poder 
para mudar o Brasil, conforme 
prometeu em sua carta ao povo 
brasileiro em 2002. Ele recebe 
agora, do mesmo povo, uma carta 
que repudia a situação na qual o 
país foi deixado. O povo brasilei-
ro, desrespeitado e inconformado, 
quer dar um BASTA nesse estilo 
ilegal, ilegítimo e antiético de fazer 
política. Esconde-se do povo ina-
ceitáveis associações internacio-
nais que ameaçam a democracia. 
O governo brasileiro patrocina, 
através de supostos investimen-
tos e aberta ideologia partidária, 
países totalitários e populistas, or-
ganizados através do Foro de São 
Paulo. Este clube reúne todos os 
partidos de extrema esquerda da 
América Latina e Caribe, além de 

possuir visíveis indícios da parti-
cipação de organizações crimino-
sas e terroristas, como as FARC. 
O ex-presidente Luís Inácio Lula 
da Silva, com forte influência no 
atual governo para o qual fez cam-
panha, vem há anos, neste clube, 
idolatrando as práticas de líderes 
totalitários, entre outros da Vene-
zuela, como Hugo Chavez e Nico-
las Maduro. O povo brasileiro não 
mais ignora este projeto, e educa-
-se politicamente para discernir o 
certo do errado. Quem deveria re-
solver estes graves problemas do 
Brasil?

A REPRESENTATIVIDADE
 Como representantes 
constituídos pela sociedade, resta 
a Suas Excelências o DEVER de 
atuar na solução destes proble-
mas. A trágica realidade brasileira, 
agravada por um sistema político 
com fortes traços populistas, e 
que não tem a sociedade como 
principal beneficiária, vem há uma 
década indignando o povo brasi-
leiro, que não mais aceita ser ape-
nas um coadjuvante no projeto do 
governo.

E O POVO ACORDA
 Cansados deste cenário 
frustrante, ao longo dos últimos 
anos, vários movimentos demo-
cráticos e apartidários lideram nas 
redes sociais campanhas maciças 
de conscientização do povo para 
as grandes questões políticas e 
sociais. Em 2013, grupos saíram 
às ruas em protesto contra atos do 
governo federal, da classe política 
e do judiciário. Diante da situação 
que passou de grave a inaceitável, 
a partir de outubro de 2014 movi-
mentos passaram a sair às ruas 
de forma consistente e organiza-
da. Até fevereiro de 2015, foram 
seis manifestações de massa, e 
vários atos públicos simbólicos 
em dezenas de cidades por todo 
o país. Diante da ausência de res-
posta do governo e do Congresso, 
em março e abril de 2015, num es-
paço de quatro semanas, o povo 
saiu às ruas nas duas maiores 
manifestações espontâneas da 
história da América Latina. Elas 
ocorreram em mais de 450 cida-
des por todo o Brasil, em todas as 
regiões. Trouxeram às ruas mais 
de três milhões de brasileiros de 
todas as classes sociais, indigna-
dos com o desrespeito do gover-
no e da classe política. A voz das 
ruas é uníssona: desaprovação 
ao governo federal; solicitação de 
julgamento neutro e condenação 
de todos os envolvidos em crimes 
de corrupção; repúdio e revolta às 
manobras descomprometidas com 
a justiça e a verdade, protagoniza-
das por membros da mais alta cor-
te da justiça brasileira. Os históri-
cos protestos, mesmo envolvendo 

 Integrantes de 25 movi-
mentos sociais leram uma carta 
na manhã desta quinta-feira (16), 
na Praça dos Três Poderes, co-
brando mudanças no atual siste-
ma político nacional. Os movimen-
tos cobram a saída do ministro 
Dias Toffoli tanto do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), quanto do 
Supremo Tribunal Federal (STF); 
a abertura de investigação por 
crime comum ao STF contra a 
presidente Dilma Rousseff (PT) e 
um “choque de gestão pública”. 
Na carta, assinada por movimen-
tos como o “Vem Pra Rua”, “Basta 
Brasil”, “Movimento Brasil Contra 
a Corrupção”, “Chega de Impos-
tos”, entre outros, eles afirma que 
o Brasil vive “um quadro assusta-
dor de corrupção no seio dos po-
deres constituídos”. “A corrupção 
é histórica, sim, e nem por isso ad-
missível. Há 12 anos, porém, ela 
se tornou sistêmica e se institucio-
nalizou na máquina pública em ní-
veis sem precedência, como nun-
ca antes visto. Um câncer a comer 
as entranhas já podres do país”, 
afirma a carta. Ainda na lista de 
pedidos dos movimentos sociais, 
estão o fim da impunidade para os 
crimes de corrupção; a aprovação 
das dez medidas propostas pelo 
Ministério Público Federal (MPF); 
a submissão dos acordos de leni-
ência à anuência do Ministério Pú-
blico; o agravamento das penas 
por crimes de corrupção; a apre-
ciação “com transparência” dos 
pedidos de impeachment contra 
a presidente Dilma Rousseff apre-
sentados ao Congresso. Confira a 
carta na íntegra

CARTA DO POVO BRASILEIRO
BRASILIA, 15 de abril de 2015

 Às suas Excelências se-
nhores Deputados Federais, se-
nhores Senadores, senhor Presi-
dente da Câmara dos Deputados 
e senhor Presidente do Senado. A 
democracia brasileira está fragili-
zada. A República está em risco. 
E o povo brasileiro está farto. O 
povo cansou do desrespeito e da 
incompetência de alguns políticos 
e governantes brasileiros, e exige 
mudanças já.

AS RAZÕES
 Vivemos um quadro as-
sustador de corrupção no seio dos 
poderes constituídos. A corrupção 
é histórica, sim, e nem por isso ad-
missível. Há 12 anos, porém, ela 
se tornou sistêmica e se institucio-
nalizou na máquina pública em ní-
veis sem precedência, como nun-
ca antes visto. Um câncer a comer 
as entranhas já podres do país. 
Os sucessivos escândalos nos 
órgãos e empresas públicas vêm 
à tona e envergonham a nação. 
Agravado pela impunidade rei-

nante, nós, cidadãos brasileiros, 
vivemos uma sensação de deses-
perança. A justiça não consegue 
cumprir seu papel de forma neutra 
e sem interferências de outros po-
deres. O Executivo, tentando pro-
teger suas bases de apoio político, 
interfere no livre andamento das 
investigações que deveriam ser 
conduzidas imparcialmente pelo 
Judiciário. Quando passamos a 
acreditar que malfeitores pudes-
sem ser penalizados, assistimos 
incrédulos ao tratamento privi-
legiado de políticos criminosos, 
que não mais se encontram onde 
deveriam estar: junto aos outros 
contraventores, presos. O Brasil, 
ao tratar de forma diferenciada 
políticos e trabalhadores, não con-
seguiu deixar de ser um país in-
justo. A associação da corrupção 
à impunidade impede o Brasil de 
se tornar um país desenvolvido. O 
povo brasileiro, cansado e indig-
nado, quer dar um BASTA nisso. 
A ineficiência da gestão pública é 
outro tumor maligno que adoece 
o país. É responsável por fazer 
do Brasil um país desigual, mais 
pobre e estagnado. O Brasil não 
suporta mais o inchamento, o 
amadorismo e o clientelismo das 
máquinas públicas, o conhecido 
“toma lá, dá cá”. No plano fede-
ral, as contas não fecham. A Lei 
de Responsabilidade Fiscal, de-
pois de desrespeitada, foi alterada 
para acobertar o crime cometido 
pelo Governo Federal e pela Pre-
sidente. Obras, quando finaliza-
das, são entregues a custos ina-
ceitáveis, ofensivos para os reais 
financiadores, os contribuintes. O 
excesso de servidores comissio-
nados agride os cofres públicos 
e a mínima decência. Programas 
sociais são descontinuados. Os 
que continuam têm um claro e 
explícito ar eleitoreiro. Os progra-
mas sociais condenam os mais 
carentes à escravidão em lugar de 
promover-lhes o crescimento. A ló-
gica é da universalização dos be-
nefícios e não das oportunidades. 
A saúde vive eternamente na UTI. 
Brasileiros morrem diariamente 
nas filas do SUS. A violência urba-
na cresce em escalada incontida, 
principalmente nas periferias, ma-
tando principalmente crianças e 
adolescentes, que perdem a vida 
na guerra diária das drogas. Mais 
de 50.000 mortes violentas por 
ano denunciam a falência com-
pleta da ordem pública. É uma 
guerra não anunciada. O sistema 
público educacional não consegue 
cumprir sua função maior de for-
mar cidadãos conscientes de seus 
direitos e deveres. Não forma alu-
nos preparados para ingressarem 
no ensino superior. Não capacita 
os jovens a serem profissionais 
qualificados. A economia enverga. 
Os empregos somem. A inflação 
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Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDo ESTA CASA

a manutenção do poder. Não mais 
aceitarão um governo mentiroso. 
BASTA de desrespeito. Estaremos 
atentos às ações do Congresso a 
partir de hoje, para observarmos 
qual a prioridade que ele dará à 
execução expressa das reivin-
dicações das ruas. Estaremos 
igualmente atentos às ações do 
Executivo e do Judiciário, que têm 
papel de protagonismo em várias 
das reivindicações apresentadas. 
Os resultados efetivos que os três 
poderes atingirem na execução 
das demandas apresentadas leva-
rão os brasileiros a decidir como 
proceder daqui para frente. Os 
Movimentos de rua que aglutina-
ram milhões de brasileiros indig-
nados, continuarão a atuar quan-
do necessário, seja em caráter de 
massa ou local, sempre de forma 
ordeira, constitucional, e incisiva. 
Exigimos um país politicamen-
te mais ético, economicamente 
mais forte, socialmente mais jus-
to. Não aceitaremos nada menos 

do que isso. Um Brasil do qual 
seu povo, nesta e nas próximas 
gerações, possa finalmente se 
orgulhar.

Brasília-DF, 15/04/2015

Movimentos signatários: - 
Avança Brasil – Mudança Já 
- Basta Brasil - Brava Gente 
Brasileira - Chega de Impostos - 
Diferença Brasil - Eu Amo o Bra-
sil - Instituto Democracia e Ética 
- Movimento 31 de Julho - Movi-
mento Acorde - Movimento Brasil 
Contra a Corrupção - Movimento 
Cariocas Direitos - Movimento 
Cidadania Brasil - Movimento 
Fora Dilma - Movimento Jovens 
Transformadores - Movimento 
Guarulhos Livre - Movimento 
Muda Brasil -Movimento Pró Bra-
sil - Movimento Quero Me Defen-
der - Movimento Voz do Brasil - 
Muda Brasil - Nação Digital - Nas 
Ruas - Organização de Combate 
à Corrupção - Pátria Livre - Rea-
ge Brasil e Vem Pra Rua.

milhões de pessoas, foram pacífi-
cos, democráticos, cívicos e ordei-
ros. O povo vem às ruas na espe-
rança de ter sua voz e seus pleitos 
ouvidos por aqueles que consti-
tucionalmente estão na condição 
de representantes de seus inte-
resses. Verdade legal que, hoje, 
desperta dúvida real, uma vez que 
o próprio representante que não 
dá a devida atenção a tais pleitos, 
põe em questionamento tal legiti-
midade. Note-se que para cada 
uma das grandes manifestações 
de março e abril o Governo Fede-
ral e o Partido dos Trabalhadores 
também chamaram, em datas pró-
ximas, seus simpatizantes para 
virem às ruas. Em março, o núme-
ro de pessoas pró-governo foi 40 
vezes menor que os manifestan-
tes contra o governo. Em abril foi 
100 vezes menor e, acompanhado 
de violência. A proporção entre os 
movimentos de rua pró e contra 
governo demonstra o sentimento 
e o posicionamento da sociedade 
diante da grave situação política, 
econômica e ética do país. Diante 
disso, os representantes do povo 
devem agir.

PROPOSTAS CONCRETAS
 Atendendo a urgência 
que o momento exige, viemos 
neste instante apresentar ao Con-
gresso Nacional a primeira pau-
ta de reivindicações da agenda 
construtiva para um novo Brasil: 
- 1) Enfrentamento real da Corrup-
ção através do fim da impunidade 
- a) Aprovar, prioritariamente, as 
10 medidas de combate à corrup-
ção apresentadas pelo MPF; - b) 
Submeter os acordos de leniência 
à anuência do Ministério Público; 
- c) Apoiar incondicionalmente o 
Juiz Sergio Moro, o Ministério Pú-
blico Federal, e a Polícia Federal 
nas investigações da Operação 
Lava Jato; - d) Agravar as penas 
para corrupção, aprovando-se o 
projeto de lei 915, que cria o cri-
me de Lesa Pátria; - e) Fortalecer 
a Polícia Federal para combater a 
corrupção; - f) Indicar servidores 
concursados, de carreira, idône-
os, com amplo reconhecimento e 
competência comprovada para os 
cargos do STF, STJ, TCU, STM, 
MPF e TSE, com prazo de man-
dato definido e com posterior qua-
rentena; - g) Senado exercer papel 
de controle efetivo da capacidade 
dos indicados acima, por meio de 
sabatina, com critérios objetivos 
de imparcialidade, convidando 
técnicos da OAB, CNJ e MPF para 
compor o grupo avaliador; - h) 
Implementar eleições diretas por 
entidades representativas para 
escolha dos Procuradores Gerais, 
com o fim de listas tríplices e es-
colhas arbitrárias pelo chefe do 
Executivo; - g) Afastar o Ministro 
Dias Toffoli do STF e TSE por não 
atender ao critério de imparcialida-
de. - 2) - Presidência da República 
- a) Pedir ao STF e ao Procurador 
Geral da República a abertura de 
investigação por crime comum da 
cidadã Dilma Vana Rousseff; - b) 
Apreciar com transparência os 
pedidos de impeachment con-
tra a presidente Dilma Rousseff 

apresentados ao Congresso. - 3) 
Choque de ordem e transparência 
na gestão pública. - a) Abertura to-
tal dos contratos de empréstimos 
realizados pelo BNDES, fim de 
empréstimos do BNDES a outros 
países e a empresas doadoras em 
eleições. Rejeição da MP 661; - b) 
Reduzir o número de ministérios, o 
número de cargos comissionados 
e o tamanho da máquina pública; - 
c) Transparência nas contas de to-
das as empresas públicas ou com 
participação societária do estado 
brasileiro; - d) Total transparência 
e redução dos gastos de parla-
mentares e governantes, incluindo 
os cartões de crédito governamen-
tais; - e) “Revalida” para todos os 
médicos estrangeiros atuando no 
Brasil; - f) Redução e simplificação 
dos impostos. - 4) – Educação - a) 
Qualidade total na educação bá-
sica, sendo a mesma universal e 
meritocrática; b) Fim da doutrina-
ção ideológica e partidária nas es-
colas. Aprovação do PL 867/2015, 
“Escola Sem Partido”. - 5) Ajustes 
no processo político eleitoral - a) 
Maior justiça, legitimidade e repre-
sentatividade nas eleições pela 
implantação do Voto Distrital; - b) 
Eleições com registro eletrônico e 
impresso do voto, auditáveis por 
empresa idônea e partidos; - c) 
Revisão do financiamento público 
de campanhas. O Estado não su-
porta mais patrocinar a atual farra 
eleitoral; - d) Mandato único – Fim 
de reeleição para todos os cargos 
executivos. - É importante frisar 
que novas pautas serão apresen-
tadas e outras complementadas, 
nas próximas semanas, vindas do 
diálogo com as ruas, e conduzidas 
pelos vários movimentos demo-
cráticos, ressaltando que repudia-
mos qualquer tipo de controle da 
mídia ou limitação na liberdade de 
expressão irrestrita de todo e qual-
quer brasileiro.

O POVO QUER AÇÕES, NÃO 
PROMESSAS

 A expectativa do povo 
brasileiro é que o Congresso Na-
cional não os abandone em seu 
dever moral e constitucional, en-
caminhe e execute estas deman-
das do povo brasileiro. Cada par-
lamentar, individualmente, deve se 
comprometer publicamente com o 
povo a promover esta execução 
de forma sistemática e organiza-
da, com agenda e pauta e encami-
nhar as demandas com a rapidez 
que o momento exige. Não quere-
mos discursos, nem promessas. 
Queremos ação efetiva em busca 
de soluções que signifiquem avan-
ços políticos e sociais para o Brasil 
através dessas demandas. Quere-
mos proatividade, rapidez, objeti-
vidade e determinação em execu-
tá-las. As bases para a construção 
de um novo presente e futuro para 
nossa nação estão lançadas. Elas 
levarão nosso país para onde os 
brasileiros já mereciam estar há 
muito tempo. Acabou-se o tempo 
do conformismo. Os trabalhadores 
brasileiros não mais tolerarão po-
líticos que governam para causas 
próprias. Não mais assistirão im-
passíveis às manobras que visam 

Criminosos invadem fazenda, 
fazem reféns e roubam veículos

 Três criminosos inva-
diram uma fazenda e fizeram 
sete pessoas reféns durante um 
assalto nesta terça-feira (21). 
A propriedade fica na BR-452, 
entre Tupaciguara e Uberlân-
dia.  Ninguém foi preso até o 
momento. De acordo com a Po-
lícia Militar (PM), os ladrões es-
tavam armados e trancaram os 

sete funcionários da fazenda no 
banheiro enquanto agiam. Eles 
levaram pertences das vítimas e 
dois carros que estavam no lo-
cal. O trio, que invadiu a proprie-
dade por volta das 17h, deixou 
o local após quatro horas. Só 
então as vítimas conseguiram 
pedir socorro. Ninguém ficou fe-
rido. Fonte: (Site G1)

“Funcionários foram trancados no banheiro. 
Ladrões ainda não foram localizados” 
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