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 Para evitar que os nú-
meros de violências aumentem, 
esta segunda-feira (15) foi mar-
cada pelo Dia Mundial de Cons-
cientização da Violência contra 
o Idoso. Para informar a popula-
ção, Prata teve uma programa-
ção especial com palestras so-
bre o assunto. A equipe do PSF 
Jardim Brasil realizou um encon-
tro na AABB em mobilização ás 
DIVERSAS FORMAS DE VIO-
LÊNCIA AO IDOSO, oferecemos 
um delicioso café da manhã, 
almoço, lanche da tarde, forró, 
bingo e muita diversão para a 
população. 

Combate à violência 
contra idosos é tema de 

palestras em Prata.
 O mês de junho é mar-
cado pelos festejos de São João, 
Santo Antônio e São Pedro. Dan-
ça da quadrilha, quentão e can-
jica são algumas das tradições 
desta festa. Nos dias 12 e 13 de 
junho, aconteceu no Prata o Ar-
raiá da Escola Municipal União e 
Caridade e Escola Municipal Dr. 
Severiano Vilela Junqueira. Com 

Festas Juninas
muita festa e diversão! Tive-
mos apresentações dos alunos, 
quentão, pescaria e muita comi-
da típica. Neste final de semana 
as festas serão realizadas no dia 
19/06/2015 na Escola Municipal 
Professor Dagoberto Sebastião 
de Queiroz (Posto Los Pampas) 
e no dia 20/06/2015 na Escola 
Municipal Alice Bittencourt.

 As obras em busca 
de melhorias para a cidade 
do Prata não param, visando 
a qualidade na saúde e con-

Mais obras: UBSF Jardim Brasil
forto para a população, esta-
mos em fase final da Unidade 
Básica de Saúde da Família 
no Jardim Brasil. Iremos con-

tar com uma nova estrutura, 
que foi pensada e organiza-
da para o atendimento em 
saúde.O bairro estava pre-

cisando de uma UBSF, pois 
todos se deslocavam para 
a UBSF Colina para atendi-
mentos primários. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
FALSO SAMARITANO, DISCI-
PULO DE MAQUIAVEL VIVE NO 
PRATA COMO UM SANTO DO 
PAU ÔCO – Leia algumas frases 
de Maquiavel que cabem como uma 
luva, sobre o maior “mico” da histo-
ria do Prata, em todos os tempos. 
Ele é discípulo de Maquiavel, veja 
algumas frases de seu mestre: 01- 
Todos veem o que você parece ser, 
mas poucos sabem o que você real-
mente é. (Maquiavel). – 02 - Dizem 
a verdade aqueles que afirmam que 
as más companhias conduzem os 
homens à forca. O fim justifica os 
meios. (Maquiavel)
A MEDIOCRIDADE E O ANONI-
MATO SÃO A MELHOR ESCOLHA 
- MAQUIAVEL - 1. Zele apenas por 
seus interesses; - 2. Não honre a 
ninguém além de você mesmo; - 3. 
Faça o mal, mas finja fazer o bem; 
- 4. Cobice e procure obter o que 
puder; - 5. Seja miserável; - 6. Seja 
brutal; -  7. Engane o próximo toda 
vez que puder; - 8. Mate os seus ini-
migos, e se for preciso mate seus 
amigos também; - 9. Use a força ao 
invés da bondade ao tratar com o 
próximo; - 10. Pense exclusivamen-
te em você. (Maquiavel)
“PODE-SE ENGANAR A TODOS 
POR ALGUM TEMPO; PODE-SE 
ENGANAR ALGUNS POR TODO 
O TEMPO; MAS NÃO SE PODE 
ENGANAR A TODOS, TODO O 
TEMPO. (ABRAHAM LINCOLN)”.
BIOGRAFIA APROVADA N STF – 
Aprovada pelo Supremo Tribunal 
Federal na semana passada, as 
biografias poderão serem publica-
das sem o consentimento do bio-
grafado.
MAIS UMA DO GOVERNO DE MI-
NAS DO PT – Na edição 896 de 29 
de maio o Jornal de Negócios publi-
cou nesta coluna a boa noticia: “NO-
TICIA DO SÉCULO PARA OS PRA-
TENSES – Finalmente, depois de 
tantos anos, de muitas reclamações, 
acidentes fatais e danos materiais 
para os veículos, os responsáveis 
pela rodovia MGC 497 que liga Pra-
ta a Uberlândia, resolveram aban-
donar as operações tapa buracos, 
que não tinham nenhuma serventia, 
era dinheiro jogado fora, porque não 
duravam até a próxima chuva, e re-
solveram recapear a rodovia toda 
até nossa cidade. Os trabalhos já fo-
ram iniciados. As informações foram 
repassadas a essa coluna por um 
funcionário da obra nesta terça feira, 
26. Os pratenses agradecem”. - 
MAIS UMA DO GOVERNO DE MI-
NAS DO PT (2) – Já na edição 898, 
esta coluna publicou a má noticia: 
“ALARME FALSO – Semanas atrás 
divulgamos aqui nesta coluna com 
destaque e grande satisfação, que a 
rodovia MGC 497 que liga Prata a 
Uberlândia estava sendo recapeada 
até a nossa cidade, segundo divul-
gado pelo funcionário do DER que 
estava no local dos serviços. Mas 
parece que ficou só na promessa. 
As obras pelo menos ate o momento 
já foram interrompidas. Coisa de go-
verno do PT”. 
MAIS UMA DO GOVERNO DE MI-
NAS DO PT (3) - Na edição desta 
terça feira, 16, o jornal Correio de 
Uberlândia circulou com a seguinte 
manchete de primeira pagina: -“Ro-
dovias estaduais do Triângulo e Alto 
Paranaíba terão 73 radares) incluin-
do logico, a nossa MGC 497que terá 
um aumento no numero de radares. 
Trocando em miúdos, isto mostra 
claramente que o governo ao invés 
de recapear a estrada, para evitar 
tantos acidentes, prejuízos e mor-

tes, prefere faturar com a desgraça 
alheia. E pensar que os eleitores mi-
neiros que elegeram Dilma e Pimen-
tel tem plena responsabilidade do 
que está acontecendo com Mina e 
com o Brasil. Quando é que o eleitor 
brasileiro vai aprender a votar, não 
mais acreditando em “historias da 
Carochinha?”. (Gilberto de Camar-
gos Cunha)
APÓS CONVOCAÇÃO DE OKA-
MOTTO, LULA RECLAMA COM 
PETISTAS - No discurso público que 
fez nesta sexta-feira no congres-
so do PT, Luiz Inácio Lula da Silva 
pediu mais empenho dos parlamen-
tares do partido: cobrou que eles 
pensem menos no próprio manda-
to e mais na sigla. Antes disso, em 
conversa com deputados petistas, 
usou termos mais fortes. Estava irri-
tado especialmente com a convoca-
ção de Paulo Okamotto, presidente 
do Instituto Lula, para depor na CPI 
da Petrobras. Okamotto terá de fa-
lar sobre o repasse de 3 milhões de 
reais feito pela construtora Camar-
go Corrêa ao instituto (e registrado 
pela própria empresa como "bônus 
eleitoral"). Ironicamente, ao pedir 
que os colegas pensassem mais no 
PT, Lula estava mesmo é pensando 
em si próprio, cada vez mais perto 
dos escândalos da Lava Jato e do 
BNDES.  (Gabriel Castro, de Salva-
dor – Site Revista Veja).
AS 10 MELHORES CERVEJARIAS 
DO MUNDO - Cervejarias foram 
avaliadas de acordo com a perfor-
mance dos rótulos dentro e fora de 
cada estilo e segundo critério de in-
tensidade. O site especializado em 
cervejas artesanais Rate Beer elen-
cou as melhores cervejarias do ano 
de 2014, na maior competição do 
mundo na área. As cervejarias fo-
ram avaliadas de acordo com a per-
formance dos rótulos dentro e fora 
de cada estilo e segundo critério de 
intensidade. Veja o ranking: 1 - Hill 
Farmstead Brewery (EUA) - 2 - To-
pppling Goliath (EUA) - 3 - MIkkel-
ler (Dinamarca) - 4 - Three Floyds 
Brewing Company (EUA) - 5 - Dieu 
du Ciel (Canadá) - 6 - Belss Bra-
wery (EUA) - 7 - Evil Twin Brewing 
(EUA) - 8 - AleSmith Brewing (EUA) 
- 9 - To oi (Dinamarca) - 10 - Rus-
sian Rivwer Brewing (EUA) (Portal 
NewTrade - São Paulo/SP)
LAVA JATO - VIROU MODA - Esta 
expressão há algum tempo atrás, 
significava uma lavagem de carro. 
Hoje, pelo que ela representa, sig-
nifica muito no cenário nacional. É 
uma operação que visou tentar aca-
bar com a corrupção, a roubalheira 
e a safadeza de diretores da Petro-
brás e de inúmeros políticos, que 
por falta de escrúpulo, roubavam 
o dinheiro do povo brasileiro. Por 
muitos anos se locupletaram, até 
que surgiu a Lava Jato, comandada 
pelo juiz Sérgio Moro, homem ínte-
gro, honesto, capaz e determinado, 
procurando com sua capacidade 
colocar o ladrão de colarinho bran-
co e gravata na cadeia e recuperar 
o dinheiro roubado por estes margi-
nais. Mas como nada é fácil, o STF 
liberou os empreiteiros que estavam 
presos acusados como corruptos e 
que ameaçavam envolver o ex-pre-
sidente Lula como figura maiúscula 
no esquema da gatunagem. Tenho 
quase certeza que o Superior Tri-
bunal Federal é hoje um apêndice 
do partido do governo. Uma prova 
sobre esta afirmação é que a deci-
são do STF de livrar da cadeia os 
executivos de empreiteiras, acusa-
dos de participar do maior esquema 
de corrupção da história do país é 
um indício claro do que afirmamos. 
O grupo que agora goza da prisão 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO APARTAMENTO – Na Praça XV de Novembro, Centro- 579, com 
garagem p/ 01 carro, 02 salas, escritório, copa, cozinha, lavanderia, 02 
banheiros, 05 quartos sendo 1 suíte com de hidromassagem, sacada e 
área externa. Tratar (34) 3431-2611 ou 9997-9999.
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JA-
CARANDÁ II – Sendo um de esquina com área total de 598m2. Tratar 
9136-0096 TIM ou 9999-8767. 
VENDO ÁGIO DE TERRENO NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD 
– Na Rua Dr. Talma Campos Abreu, com água, luz, esgoto e asfalto: 
Tratar (34) 9136-0096 ou 9999-8767 
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

só neste ano já recebeu mais de R$ 
4 milhões em investimentos diretos. 
O secretário de Estado de Seguran-
ça, Mauro Zaque, disse que é a pri-
meira vez no país que esse tipo de 
leilão é feito. "Tiramos o que era do 
tráfico e revertemos para o bem da 
população", ressaltou. Segundo ele, 
o valor arrecadado é importante e 
será investido em armamentos, co-
letes, novas viaturas e equipamen-
tos de inteligência. "O dinheiro não 
será usado em custeio e sim em 
investimento. A inteligência precisa 
desse reforço para enfrentar essas 
estruturas criminosas", ressaltou. 
Esse só foi o primeiro de muitos 
outros leilões que devem acontecer 
com o mesmo objetivo. (Fonte: Diá-
rio de Cuiabá)

domiciliar, livrando-se também a de-
lação premiada, desviou cerca de 
seis bilhões de reais, subornou par-
lamentares e financiou campanhas 
eleitorais. Será que este dinheiro 
voltará aos cofres públicos? O tem-
po vai dizer. Vamos confiar na jus-
tiça, apesar de infeliz manobra do 
STF. Vamos aguardar. A esperança 
sempre é a ultima que morre. Quem 
viver verá! (Francisco Risola - Jornal 
da Cidade - Poços de Caldas/MG)
MT LEILOA GADO APREENDIDO 
DE TRAFICANTES - Mais de 1.600 
cabeças de gado que pertenciam a 
um traficante foram leiloadas na úl-
tima quarta-feira,10, em Cuiabá/MT 
e renderam R$ 3,3 milhões. O valor 
arrecadado será revertido à Segu-
rança Pública do Estado (Sesp), que 

CIDES ENTREGA PLANOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO  E DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS A MUNICÍPIOS DO CBH PN3
de Ituiutaba, Dr.Luiz Pedro, o pre-
sidente da AMVAP, Elson Martins 
Medeiros e os Doutores da UFU, 
Ângela e Amilton. "Agora é preciso 
que os municípios tenham força e 
comprometimento para implantar o 
que está no papel. Faço um apelo 
aos prefeitos que não deixem que 
este trabalho vire um amontoado 
de papel, executem, coloquem em 
seus portfólios uma estrela de ouro 
com a resolução dos problemas de 
Resíduos Sólidos e Saneamento", 
disse Valera. O promotor finalizou 
agradecendo, parabenizando e co-
locando a Coordenadoria a dispo-
sição para que os gestores munici-
pais consigam dar seguimento aos 
planos para que cada uma dessas 
cidades possam melhorar a qua-
lidade de vida de seus cidadãos. 
Cada um dos prefeitos presentes 
se comprometeram a executar o 
plano recebido. Todos os municí-
pios que receberam o plano fazem 
parte do CBH PN3, Comitê de Ba-
cia Hidrográfica dos Afluentes Mi-
neiros do Baixo Paranaíba. A entre-
ga dos planos aconteceu na sede 
da AMVAP, onde está instalado o 
CIDES, na Av. Antônio Thomaz de 
Rezende, 3180 em Uberlândia. 

 O Consórcio Público In-
termunicipal de Desenvolvimento 
Sustentável do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba, CIDES em par-
ceria com o Instituto de Geografia 
da UFU, a Fundação de Apoio aos 
Universitários, FAU, e a Universida-
de Federal de Uberlândia, fizeram 
a entrega dos Planos de Sanea-
mento Básico e de Gestão de Resí-
duos Sólidos a sete municípios do 
Cides, são eles: Ituiutaba, Centra-
lina, Prata, Monte Alegre, Canápo-
lis, Araporã, Gurinhatã. Sendo que 
destes, apenas Ituiutaba recebeu 
só o de Resíduos por já possuir o 
de Saneamento.   O trabalho foi 
elaborado sob a coordenação dos 
Doutores da UFU, Dra. Ângela 
Maria Soares e Dr. Amilton Diniz 
e Souza com a colaboração dos 
professores do Instituto Federal do 
Triângulo Mineiro, IFTM e Universi-
dade Federal do Triângulo Mineiro, 
UFTM. A solenidade contou com a 
participação especial do Dr. Carlos 
Valera, da Coordenadoria Regio-
nal das Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente das Bacias do Rio 
Paranaíba e Baixo Rio Grande que 
participou da mesa solene ao lado 
do presidente do CIDES, o prefeito 
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Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

Pesquisa aponta que gordura 
do leite pode fazer bem

outros centros do próprio órgão. 
De acordo com o pesquisador 
Marco Antônio Sundfeld Gama, 
evidências científicas têm demons-
trado que o consumo de produtos 
lácteos ricos em gordura (full fat) 
não aumenta os riscos de doenças 
cardiovasculares e de obesidade. 
Pelo contrário, pode até reduzi-los. 
Gama afirma que as pesquisas co-
meçam a apontar que a gordura do 
leite contêm alguns ácidos graxos 
benéficos à saúde. (Fonte: SNA - 
Sociedade Nacional de Agricultura)

 A discussão sobre o ele-
vado teor de ácidos graxos satura-
dos, presentes na gordura dos pro-
dutos lácteos - como leite integral, 
queijos e manteiga -, associado 
ao aumento do risco de doenças 
cardiovasculares e da obesidade 
levou a Embrapa Gado de Leite 
(Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária) a se certificar se o 
debate gira em torno de mito ou 
realidade. Há dez anos, um estudo 
vem sendo realizado pela entidade 
em parceria com universidades e 

Pedágios nas BR-262 e BR-153 em 
MG começam a operar no fim do mês

das praças de pedágio com a 
contratação e treinamento dos 
colaboradores. Foram duplicados 
65 Km de rodovia entre Uberaba 
e entroncamento da BR-153, iní-
cio da BR-262. O pagamento da 
tarifa pode ser feito em dinheiro, 
chip ou TAG de passagem au-
tomática e Vale Pedágio. Não 
haverá isenção para motoristas 
que moram e trabalham em ci-
dades que ficam entre as praças 
de pedágio. Isenções são autori-
zadas apenas para veículos ca-
dastrados que prestam serviços 
públicos, como ambulâncias e 
segurança pública. Caso o moto-
rista chegue à praça e não tenha 
o valor da tarifa, ele assinará uma 
nota promissória que deverá ser 
resgatada posteriormente pelo 
próprio condutor em até 72 horas, 
sob pena de multa e pontuação 
na Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH). Tabela de tarifas para 
o Prata: Motocicletas R$ 2,45 – 
Automóvel R$ 4,90 - Caminhão/
Ônibus R$ R$ 9,20 – Eixo Adicio-
nal (Comercial) R$ 4,30. (Fonte: 
Site Portal G1)    

 A Triunfo Concebra re-
cebeu da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), 
autorização para começar a co-
brança de tarifa nas 11 praças 
de pedágio administradas pela 
concessionária, nos estados de 
Goiás e MG, a partir do dia 27 
de junho. Em Minas Gerais são 
sete praças nas BRs- 262 e 153 
(Prata, Fronteira, Florestal, Luz, 
Campos Altos, Perdizes e Cam-
po Florido). Entre os dias 17 e 26 
de junho, dez dias antes do início 
efetivo da cobrança, será realiza-
da a simulação de cobrança de-
nominada “operação educativa”, 
apenas com distribuição de mate-
rial informativo. A liberação ocorre 
após a empresa atender a todos 
os pré-requisitos exigidos pelo 
contrato de concessão: conclu-
são dos serviços iniciais (trabalho 
de recuperação de sinalização 
vertical e horizontal, roçada, lim-
peza de sistemas de drenagem 
e recuperação asfáltica); entrega 
ao tráfego de 10% de vias dupli-
cadas do total de 650 quilômetros 
de duplicação; e a implantação 

“Custo vai de R$1,45 a R$ 10 no Triângulo, Alto 
Paranaíba e Centro-Oeste. Entre os dias 17 e 26 de 

junho será realizada “operação educativa”.

CAR atinge 1,5 milhão de 
imóveis cadastrados 

ços, alcançando 286 mil imóveis e 
17,54% da área passível de cadas-
tro. Todos os cadastros realizados 
passarão por uma análise técnica, 
que validará as informações decla-
radas. O Cadastro Ambiental Rural 
é um registro eletrônico obrigatório 
para regularização ambiental das 
propriedades e posses rurais do 
país e é uma ferramenta importan-
te para auxiliar no combate ao des-
matamento e no planejamento da 
recuperação de áreas degradadas. 
O prazo para o cadastramento se 
encerra em 05 de maio de 2016. 
(Fonte: Ministério do Meio Ambien-
te)

 Mais de 1,5 milhão de 
imóveis rurais estão inscritos do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
segundo o Serviço Florestal Bra-
sileiro (SFB). A área cadastrada 
corresponde a 53,56% da área to-
tal passível de cadastro, baseada 
em dados do IBGE de 2006. No 
último mês, 21 milhões de hecta-
res foram cadastrados, chegando 
a 212,92 milhões de hectares. O 
Norte se destaca como a região 
mais cadastrada, com 71,46 mi-
lhões de hectares, o que corres-
ponde a 75,32% da estimativa da 
área a ser cadastrada. A região Sul 
é a que apresenta menos avan-

Lobistas já especulam sobre renúncia 
de Dilma em plano para jogar 

logo Lula em campanha presidencial

Cunha, advertiu em entrevista ao 
Estadão, sobre o perigo de rom-
pimento: “Só sinto o cheiro no ar. 
Havendo uma ruptura nesse pro-
cesso (de articulação) com o Mi-
chel, haverá ruptura do PMDB com 
o governo. Isso é inevitável. Na 
hora em que o Michel for sabotado 
e confrontado no processo, deixar 
o comando da articulação política, 
da qual ele não pediu para ser, não 
tem razão nenhuma de o PMDB 
ficar no governo".  Cunha, que 
tenta se credenciar para a chapa 
presidencial de 2018, também deu 
uma twittada no final de semana 
para ironizar as vaias que tomou 
no Congresso do PT, em Salvador: 
“Quero agradecer as manifesta-
ções de hostilidade no congresso 
do PT. Isso é sinal de que estou no 
caminho certo. Ficaria preocupado 
se fosse aplaudido lá. E, realmen-
te, ficaria preocupado se eles me 
aplaudissem porque seria sinal de 
que eu estou fazendo tudo errado”. 
Tradução: A vaca tossiu e já foi 
para o brejo. Neste momento de 
fragilidade institucional tudo pode 
acontecer... As crises política e 
econômica, sem solução no curto 
prazo, deixam os petistas perdi-
dos...  (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 15 de Junho de 
2015).

 Nos bastidores dos lobis-
tas de Brasília ouviu-se, com repe-
tição, uma palavra que pode entrar 
na moda: renúncia. Já que não 
foram criadas as plenas condições 
políticas para um impeachment de 
Dilma Rousseff - e muito menos 
para qualquer outro tipo de inter-
venção -, no ambiente de poder 
já se fala que a "solução" para a 
crise seria uma saída da Presiden-
ta por suposta "vontade própria". 
Renúncia não combina muito com 
o estilo de Dilma. Mas uma saída 
dela, agora, poderia interessar à 
cúpula do PT. Já há quem defenda 
que este seria a única chance de 
Luiz Inácio Lula da Silva retomar o 
poder. Se Dilma renunciar, teria de 
se realizar uma nova eleição. Lula 
poderia ressurgir como o "Salvador 
da Pátria" de imediato. Petistas já 
não acreditam que ele tenha fôlego 
para chegar até a distante campa-
nha de 2018. Por isso, um "mila-
gre" agora valeria ser tentado. Só a 
especulação sobre renúncia surgir 
como algo a ser levado a sério nos 
bastidores já comprova que a go-
vernabilidade do segundo mandato 
já foi para o saco há muito tempo. 
Ainda mais porque a parceria com 
o PMDB já é um casamento desfei-
to na prática. Basta conferir o que 
o presidente da Câmara, Eduardo 

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

qualquer dos casos, os eleitos, 
deverão completar o período dos 
seus antecessores”. O artigo 85 
da CF define quais são os crimes 
de responsabilidade. E o 86 exige 
o quórum de 2/3 (dois terços) da 
Câmara dos Deputados para que  
haja o indiciamento do Presidente 
da República por crime de res-
ponsabilidade, perante o  Senado 
Federal. Para que se continue na 
análise das implicações legais do 
impeachment, teremos que voltar 
65 anos no tempo, mais precisa-
mente, ao ano de 1950, época 
em que entrou em vigor a Lei 
Nº 1.079/50, em plena vigência. 
Essa lei dá um maior detalhamen-
to do processo por crime de res-
ponsabilidade. No artigo 34, por 
exemplo, ela determina que “pro-
ferida a sentença condenatória, o 
acusado estará ipso facto, desti-
tuído do cargo”. Mas também te-
mos aí uma certa incoerência le-
gislativa. Enquanto a Constituição 
exige que 2/3 dos deputados fe-
derais aprovem o indiciamento do 
Presidente da República, no Se-
nado é preciso somente a maioria  
absoluta (metade, mais um) para 
que se declare a procedência da 
acusação, afastando-se, nesse 
mesmo momento (ipso facto) o 
Presidente indiciado. Resumida-
mente, podemos concluir, à luz 
da Constituição e da legislação 
infraconstitucional respectiva,que 
se o afastamento da Dra. Dilma 
se desse  por impeachment, ou 
vacância, por qualquer outro mo-
tivo, quem deveria  assumir  a 
sua vaga seria o Vice-Presidente, 
em qualquer tempo do curso  do 
mandato. A Constituição vai além. 
Na hipótese de impedimento (im-
peachment) do Presidente e Vice, 
por crimes de responsabilidade, 
serão chamados  a  ocupar a 
presidência o Presidente da Câ-
mara Federal, do Senado, e do 
Supremo Tribunal Federal. E no 
caso de “vacância” dos cargos de 
Presidente e Vice, deve ser feita 
nova eleição dentro de 60 dias 
depois de aberta a última vaga 
(se for nos dois primeiros anos do 
mandato), e no prazo de 30 dias, 
pelo Congresso Nacional, se a 
última vaga se deu na segunda 
metade da duração do mandato. 
Mas tudo o que foi exposto pres-
supõe acontecimentos dentro da 
legislação hoje existente. Poderia 
ficar diferente numa nova legis-
lação. O perigo reside no fato de 
que seria necessário uma grande 
maioria no Congresso para tirar 
Dilma do seu trono. E quem tem 
esse poder, também o teria  para 
alterar toda a legislação e mesmo 
a Constituição Federal, pois seria 
só mais uma “emenda constitu-
cional”, dentre tantas outras que 
já foram feitas. É evidente que 
seria um escancarado GOLPE, 
porém com a roupagem da lega-
lidade, que sempre engana bem. 
(Sérgio Alves de Oliveira é Soció-
logo e Advogado OAB-RS 5.348).

 Essa é a discussão que 
anda na boca de todo o mundo. 
Ninguém sabe ao certo no que 
dará. Estão presentes tanto mo-
tivos para a Intervenção Militar, 
prevista no art.142 da Constitui-
ção, quanto para o Impeachment  
(impedimento), por crime de res-
ponsabilidade, contra a Presiden-
ta. Os “jogadores” começaram as 
suas apostas , estudando táticas 
e estratégias para ganhar, disso 
tirando algum proveito. O julga-
mento das “pedaladas” fiscais, 
conforme o resultado, poderia 
dar motivo para indiciar Dilma 
em crime de responsabilidade, 
passível de impeachment. Mas 
também não se pode desprezara 
hipótese de que nessa guerra de 
vale-tudo, sem limites, uma vez 
que está em jogo o poder, haja 
uma legítima intervenção cons-
titucional, não com armas, mas 
com a “lei”. À luz da Constituição 
do Brasil, artigos 79 e seguintes, 
e da Lei Nº 1.709 , de 1950, que 
“define os crimes de responsabili-
dade”, a matéria não tem  grande 
complexidade, apesar dos legis-
ladores e do próprio constituinte 
de 88 terem feito uma enorme 
confusão, não sei até que ponto 
proposital, a respeito da maté-
ria, colocando  disposições  que 
seriam da alçada da lei ordinária 
na constituição e vice-versa. É 
preciso, portanto, que se fique de 
“olho vivo” nos acontecimentos 
que estão por vir. Um pequeno 
passeio sobre impeachment, pela 
lei especial e pela constituição 
talvez ajude. O crime de respon-
sabilidade está nos artigos 79 e 
seguintes da Constituição. Esse 
artigo contém a regra geral que 
o Presidente da República será 
substituído, no caso de impedi-
mento (impeachment), pelo Vice-
-Presidente da República, que 
também o “sucederá” na hipóte-
se de “vaga”. O impedimento e a 
“vaga” se distinguem. O primeiro 
decorre do julgamento e proce-
dência de crime de responsabili-
dade; o segundo de afastamento 
por qualquer outra causa (morte, 
incapacidade, renúncia, etc). O 
artigo seguinte (80) da CF precei-
tua que no eventual impedimento 
do Presidente e do seu Vice, se-
rão chamados a ocupar a cadei-
ra presidencial, nessa ordem, o 
Presidente da Câmara dos Depu-
tados, do Senado e do Supremo 
Tribunal Federal. O artigo 81 da 
CF fixa a regra geral que na va-
cância dos cargos de Presidente 
e Vice-Presidente da República, 
far-se-á ELEIÇÃO sessenta dias 
depois de aberta a última vaga. 
O parágrafo primeiro deste arti-
go (81), ordena que se a vacân-
cia ocorrer nos dois (2)últimos 
anos do período presidencial, a 
eleição para ambos os cargos 
(Presidente e Vice) será feita 30 
dias depois da última vaga, pelo 
CONGRESSO NACIONAL. Já 
pelo parágrafo desse artigo,”em 

Caindo Dilma, quem assume?
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net

Por Sérgio Alves de Oliveira

Mercado do boi gordo movimentado
dou os frigoríficos no escoamen-
to dos estoques, o que causou 
valorizações. O Equivalente Scot 
Carcaça, que calcula a receita do 
frigorífico com a venda de couro, 
sebo, miúdos, derivados, sub-
produtos e carne com osso, está 
cotado a R$ 170,68/@, alta de 
2,6%, frente ao início do mês. No 
mercado atacadista de carne com 
osso houve melhora nos preços. 
As carcaças de animais inteiros 
e castrados estão cotadas a R$ 
8,80/kg e R$ 9,10/kg, respectiva-
mente. (Fonte: Scot Consultoria)

 Alta em quatro praças 
para o boi gordo, das trinta e uma 
pesquisadas pela Scot Consul-
toria. A retenção de boiadas, por 
parte dos pecuaristas, faz com 
que os frigoríficos ofertem pre-
ços maiores para compra de ani-
mais. Em São Paulo, os preços 
para o boi gordo e vaca gorda 
permanecem estáveis, cotados a 
R$ 147,50/@ e R$ 138,00/@, à 
vista, respectivamente. As esca-
las paulistas atendem, em média, 
cinco dias. A melhora nas vendas 
de carne neste início de mês aju-
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complô interno para derrubar Dil-
ma Rousseff. Petistas receberam 
o teor de uma conversa telefônica 
entre o vice-presidente Michel Te-
mer e um amigo. Abertamente, o 
vice deixou claro que está pronto 
para tudo, inclusive assumir o lu-
gar de Dilma, se algo acontecer. O 
x do problema é se, na guerra pelo 
impeachment, Michel Temer tam-
bém acabar impedido junto com 
a Dilma. A estratégia política dele 
é para impedir que isto aconteça. 
A dificuldade será dissociá-lo da 
Presidenta, já que ambos foram 
eleitos juntos, e fazem parte de um 
mesmo time (ao menos em tese). 
Temer não vê a hora se sentar no 
trono do Palácio do Planalto. Dil-
ma sabe que a ameaça é concre-
ta, mas tenta fingir que não é com 
ela... O resultado no TCU, a favor 
ou contra, pode frear ou agravar 
o já escancarado e irreversível 
impasse institucional - que tende 
a redundar em intervenção cons-
titucional, por total falta de credi-
bilidade e legitimidade da corrupta 
classe política para conduzir os 
destinos do Brasil. É por isso, nos 
bastidores do poder se repete uma 
frase sobre a conjuntura: "Não tem 
mais jeito"... Tem sim: Intervenção 
da Sociedade, exercendo seu po-
der instituinte originário. Esta é a 
solução. O resto é paliativo... (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 17 de Junho de 2015).

As 13 ilicitudes do governo 
Dilma

Dilma terá 30 dias para dar ex-
plicações sobre as seguintes 
ilicitudes verificadas pelo TCU: 
1 – Omissão de dívidas da União 
com Banco do Brasil, Caixa e 
FGTS nas estatísticas da dívida 
do governo no ano de 2014; - 2 
– Adiantamentos concedidos pela 
Caixa à União para pagamento de 
despesas dos programas Bolsa 
Família, Seguro-Desemprego e 
Abono Salarial nos anos de 2013 
e 2014 (as chamadas "pedaladas" 
fiscais); - 3 – Adiantamentos con-
cedidos pelo FGTS à União para 
pagamento de despesas do pro-
grama Minha Casa Minha Vida no 
período de 2010 a 2014 (também 
interpretados como "pedaladas"); 
- 4 – Adiantamentos concedidos 
pelo BNDES à União para paga-
mento de subsídios a empréstimos 
concedidos pelo banco de fomen-
to entre 2010 e 2014; - 5 – Ausên-
cia de uma lista de prioridades da 
administração federal na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) de 
2014; - 6 – Pagamento de dívida 
contratual junto ao FGTS sem au-
torização orçamentária no ano de 
2014; - 7 – Excesso de recursos, 
para além dos valores aprovados, 
por parte da Amazonas Distribui-
dora de Energia, Araucária Nitro-

 Dilma Rousseff vai tomar 
no TCU por causa das tais "pe-
daladas fiscais" (maquiagem de 
um rombo de R$ 37,1 bilhões nas 
contas públicas?). Sim, ela come-
çou a tomar... Já havia sinais de 
que a agonia dela, para uma pro-
vável condenação por crime de 
responsabilidade fiscal, tende a 
ser postergada. E foi! O Tribunal 
de Contas da União, indevidamen-
te chamado de "tribunal", já que 
não faz parte do judiciário, sendo 
um mero órgão auxiliar do Poder 
Legislativo, resolveu adiar, por 30 
dias, o julgamento das contas do 
governo referentes a 2014. A gran-
de possibilidade de rejeição das 
contas gerou uma manobra para 
prolongar a agonia da Presidenta 
- como é o desejo estratégico do 
quinteto fantástico do PMDB que 
a mantém como refém (Renan 
Calheiros, Eduardo Cunha, Michel 
Temer, Nelson Jobim e José Sar-
ney). Vigorou a desculpa esfarra-
pada de que a Presidenta merecia 
um tempo para se defender pes-
soalmente no plenário do TCU - o 
que vai ser um massacre, se re-
almente acontecer. Mais provável 
é que não aconteça. O desgaste 
dela vai se ampliar, com as 13 
(que número!) ilicitudes cometidas 
pelo governo - segundo relatório 
do TCU. Não dá para repetir a 
manobra costumeira de "aprovar, 
com ressalvas" as contas da Dil-
ma. Um relatório técnico do TCU já 
demonstrou muitos problemas de 
gestão nos números de 2014. Por 
isso, a tendência é que o relator 
do caso, ministro Augusto Nardes, 
recorra a uma manobra chamada 
"sobrestar". Em português claro: 
empurrar com a barriga. O adia-
mento, de algo programado para 
ser fatal, interessa à cúpula do 
PMDB, na complicada manobra 
para forçar uma renúncia de Dil-
ma, permitindo que Michel Temer 
assuma o poder. O risco de tal 
plano é que o desgaste tende a se 
ampliar para toda a classe política. 
O agravamento do impasse insti-
tucional abre caminho para a inter-
venção constitucional - cada vez 
mais na boca do povo nas redes 
sociais. Com mais da metade do 
parlamento respondendo a algum 
processo criminal ou administra-
tivo, os políticos ficam automati-
camente desqualificados para to-
mar conta do espólio de prejuízos 
deixado pela má gestão do PT-
-PMDB. Não dá para separar a (i) 
responsabilidade de todos os par-
tidos da base aliada. Da mesma 
forma como não dá para perdoar a 
inação da suposta "oposição". As 
vaciladas tucanas são explícitas. 
O Alerta Total já antecipou: o sis-
tema de informações do PT, uma 
máquina de espionagem muito 
azeitada, identificou uma fonte de 

Se Dilma tomar no TCU, guerra pelo 
impeachment pode forçar renúncia 

seguida de intervenção constitucional

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

nan Calheiros e Eduardo Cunha 
são demasiadamente tolerados 
por Temer, sem uma reação 
contrária mais firme, sobretudo 
publicamente. Novamente, os 
petistas reclamam que o go-
verno continua sem articulação 
política, correndo risco de sofrer 
novas derrotas no Congresso, 
desgastando ainda mais a ima-
gem de Dilma com o aumento 
dos efeitos negativos da crise 
econômica - gerada pelas bur-
radas cometidas na Era Guido 
Mantega e que Joaquim Levy 
não consegue produzir o mila-
gre de resolver no curto prazo, 
porque o problema é estrutural, 
e não conjuntural. O desfecho 
da crise é imprevisível. É muito 
desgaste para pouco governo, 
ainda faltando tanto tempo para 
terminar um segundo mandato 
iniciado seis meses atrás... (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 16 de Junho de 
2015).

Intrigas palacianas: Temer já admite 
a amigos, nos bastidores, que está 

pronto para assumir o lugar de Dilma

 O sistema de informa-
ções do PT, uma máquina de 
espionagem muito azeitada, 
identificou uma fonte de comp-
lô interno para derrubar Dilma 
Rousseff. Petistas receberam o 
teor de uma conversa telefônica 
entre o vice-presidente Michel 
Temer e um amigo. Abertamen-
te, o vice deixou claro que está 
pronto para tudo, inclusive as-
sumir o lugar de Dilma, se algo 
acontecer. Essa informação, 
vazada entre lobistas e jornalis-
tas especializados em negociar 
informações sujas no mercado 
político, aumentou ainda mais a 
tensão na relação de Dilma com 
a cúpula do PMDB. Já há quem 
defenda, na cúpula petista, que 
Temer estaria jogando contra a 
Presidenta, não fazendo devida-
mente a articulação política (que 
Dilma cometeu o pecado mortal 
de ter "terceirizado" para ele). 
Os petistas também avaliam 
que os ataques da dupla Re-
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lação que permitiu ao governo não 
cumprir meta de superávit primário 
em 2014; - 11 – Inscrição irregular 
em restos a pagar de despesas de 
R$ 1,3 bilhão referentes ao pro-
grama Minha Casa Minha Vida em 
2014; - 12 – Omissão de déficit 
primário da União em operações 
com Banco do Brasil, BNDES e 
FGTS em 2014; - 13 – Distorções 
materiais que afastam a confiabi-
lidade de parcela significativa de 
indicadores e metas estabelecidas 
no Plano Plurianual 2012-2015. (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 17 de Junho de 2015).

genados, Boa Vista Energia, Ener-
gética Camaçari Muricy I (ECM I) 
e Petrobras Netherlands, além da 
Telebrás, Transmissora Sul Litorâ-
nea de Energia S.A. (TSLE) e Fur-
nas; - 8 – Pagamento de despesa 
sem previsão no orçamento de in-
vestimentos pelas empresas públi-
cas Araucária Nitrogenados S.A., 
ECM I e TSLE; - 9 – Ausência de 
contingenciamento de R$ 28,54 
bilhões em decreto presidencial 
de novembro de 2014; - 10 – Uti-
lização da execução orçamentária 
para “influir” na aprovação pelo 
Congresso de alteração na legis-
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