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CAPS – Centro de 
Atenção Psicossocial

 No dia 09/08/15, deu 
Inicio o 2º Campeonato Amador 
da cidade do Prata com a reali-
zação da Prefeitura Municipal de 
Prata e Organização da Pratense 
- Presidente Edmar (Lopinho da 
Copasa). Não medimos esforços 
para a Realização do mesmo. 
Agradecemos a cada Equipe, 
Dirigentes, Torcedores e Atletas  

 Rede de saúde mental 
integrada, articulada e efetiva 
nos diferentes pontos de aten-
ção para atender as pessoas 
em sofrimento ou com deman-
das decorrentes dos transtornos 

mentais ou do consumo de álco-
ol, crack e outras drogas. No dia 
10 de agosto foi realizado um dia 
de beleza para os pacientes, com 
muita dedicação, descontração e 
animação. 

Incentivo ao esporte pratense
, onde terá a Final no dia 15 de 
Novembro ás 15:00h , no Ani-
versário da Cidade de Prata.O 
Campeonato é Gratuito , sem 
taxa de Inscrição, 12 Equipes 
Contempladas com Uniformes 
Completos e uma Premiação de 
R$5.000,00 reais. Todos unidos 
de mãos dadas , para um Espor-
te, melhor e mais forte."

Mais um incentivo a Educação
 A prefeitura Municipal do 
Prata e Secretária de Educação 
e Cultura neste dia 11/08 iniciou 
uma nova etapa na Rede Munici-
pal de Ensino, incluindo o Ensino 
Médio no Curso Supletivo que é 
pólo em nossa cidade. Dando as-
sim oportunidade aos alunos de 

concluir o curso em menor tempo 
escolar. O qual esta sendo reali-
zado em salas cedidas na Escola 
Estadual Noraldino Lima à partir 
das 19:00h sob a coordenação 
da Educadora Cenilda. Esta é 
mais uma conquista do Prefeito 
Dr. Anuar.

Leilão Público Prefeitura 
Municipal do Prata MG

 Prefeitura Municipal 
do Prata informa que no dia 
20/08/2015 será realizado um 
leilão de Veículos, maquinas, 
sucatas de informática, suca-

tas mobiliário em geral às 08 
horas no pátio almoxarifado 
da prefeitura, maiores infor-
mações pelo telefone 3431-
8705. 
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
O BEBÊ, A RAINHA E A DILMA - 
Piadona longa, que circula na inter-
net dos mais renomados generais e 
coronéis do Brasil: Lula na Inglater-
ra pergunta à rainha: - Senhora rai-
nha, como consegue escolher tan-
tos ministro tão maravilhosos? - Sua 
majestade responde: - Eu apenas 
faço uma pergunta inteligente. Se a 
pessoa souber responder ela é ca-
pacitada a ser ministro. Vou lhe dar 
um exemplo... A rainha manda cha-
mar o ex-ministro Tony Blair e per-
gunta: - Mr. Blair, seu pai e sua mãe 
têm um bebê. Ele não é seu irmão 
nem sua irmã. Quem é ele? Tony 
Blair responde: - Majestade, esse 
bebê sou eu. Ela vira pra Lula: - Viu 
só? Mereceu ser ministro. Lula ma-
ravilhado volta ao Brasil. Voltando 
ao Brasil, chama a Dilma Roussef 
e lasca a pergunta: - Companheira 
Dilma, seu pai e sua mãe têm um 
bebê. Ele não é seu irmão nem sua 
irmã. Quem ele é? Dilma responde: 
- Vou consultar nossos assessores 
e a base aliada e lhe trago a respos-
ta. Ela vai então e cobra a resposta. 
Ninguém sabe. Aconselham per-
guntar ao ex-presidente FHC, que 
é muito inteligente. Dilma liga pra 
FHC: - Fernando Henrique, aqui é a 
Dilma Roussef. Tenho uma pergun-
ta pra você: se seu pai e sua mãe 
têm um bebê e esse bebê não é seu 
irmão nem sua irmã, quem é esse 
bebê? O ex-presidente responde 
imediatamente: - Ora Dima, é lógi-
co que esse bebê sou eu! Dilma vai 
correndo levar a resposta ao Lula: 
- Se meu pai e minha mãe têm um 
bebê e esse bebê não é meu irmão 
nem minha irmã, é lógico que ele 
só pode ser o Fernando Henrique 
Cardoso! Lula dá seu sorrisinho sa-
bido e diz: - Te peguei, companheira 
Dilma. Sua resposta está comple-
tamente errada... o bebê é o Tony 
Blair!
URGENTE - Dilmarionet Ducchef 
cria o Bolsa Capim, para alimentar 
os burros que votaram nela....
APENAS CONVIDADO -  Adivinha 
quem poderá ser a primeira pessoa 
ouvida na CPI do BNDES, no pró-
ximo dia 20 de agosto? Ninguém 
menos que o Presidente do BNDES 
e conselheiro da Petrobras, Luciano 
Coutinho. O problema é que, como 
foi convidado, e não convocado, 
Coutinho poderá alegar que tem ou-
tro compromisso na agenda, e não 
comparecer ao circo de horrores. A 
mesma CPI também ameaça convi-
dar ou convocar Luiz Inácio Lula da 
Silva para falar do belo trabalho de 
articulação empresarial internacio-
nal...
BOMBA - A comissão de inquérito 
pretende investigar os financia-
mentos concedidos pelo BNDES, 
entre 2003 e 2015, a empresas 
investigadas pela Operação Lava 
Jato e a países africanos e latino-
-americanos. A criação da CPI foi 
autorizada pelo presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha, exatamente 
no mesmo dia em que ele anunciou 
seu rompimento oficial com o gover-
no Dilma.  Essa CPI teria tudo para 
colaborar para o fim antecipado do 
governo, não fosse o costume das 
CPIs importantes do Congresso não 
acabarem em Pizza...
DELAÇÃO PREMIADA - Do médico 
Humberto de Luna Freire Filho, uma 
daquelas piadas curtas, grossas e 
muito sérias? "Estou pensando se-
riamente em fazer uma delação pre-
miada. Ainda não fiz a formalização 
processual junto ao Ministério Públi-
co, mas, vou adiantar para os ami-

gos: trabalho e pago impostos há 40 
anos, acontece que nos últimos 13 
anos estou repassando
MARISA, RIACHUELO, RENNER 
E C & A DEMITEM 1,2 MIL. NO 
BRASIL, ESSAS VAREJISTAS 
MANTÉM 1.236 LOJAS E EM-
PREGAM 91,7 MIL PESSOAS. - 
O segmento de moda e vestuário 
ampliou o número de demissões 
neste ano, como reflexo da retra-
ção econômica e da queda nas 
vendas no varejo. Em São Paulo, as 
quatro maiores varejistas de moda 
- Renner, Riachuelo, Marisa e C & 
A - fecharam 1,2 mil postos de tra-
balho de janeiro até 15 de junho. O 
número de homologações é 45% 
maior que as demissões efetuadas 
no mesmo período de 2014, quando 
as empresas demitiram 818 pesso-
as. Os dados são do Sindicato dos 
Comerciários de São Paulo. No Bra-
sil, essas varejistas mantém 1.236 
lojas e empregam 91,7 mil pesso-
as. Desse total, aproximadamente 
120 lojas estão localizadas em São 
Paulo. A Renner é a maior varejista 
de moda com operação na BM&F 
Bovespa. A empresa fechou 2014 
com receita de R$ 5,2 bilhões. Atu-
almente a empresa possui 258 lojas 
no país e emprega 17 mil pesso-
as. A Riachuelo é a segunda maior 
companhia aberta do segmento 
com receita de R$ 4,73 bilhões, 269 
lojas e 40 mil empregados no país. 
A Marisa, terceira na bolsa, com re-
ceita de R$ 3,34 bilhões em 2014, 
informou em comunicado que reali-
zou uma adequação no quadro de 
colaboradores para o cenário deste 
ano. "A Marisa não tem planos de 
realizar novos ajustes de quadro", 
informou a companhia.A varejista 
de moda possui atualmente 14,7 mil 
funcionários e 414 lojas. A C & A, 
por sua vez, informou em comuni-
cado que "oscilações no quadro de 
funcionários podem acontecer em 
função das exigências de mercado". 
A empresa também informou que 
vai manter seu plano de expansão 
de longo prazo no Brasil. A C & A 
é a maior companhia de varejo de 
moda no país em receita, de acor-
do com a consultoria Euromonitor. A 
empresa possui 295 lojas em opera-
ção no país e emprega atualmente 
20 mil pessoas. A C & A tem como 
meta de longo prazo manter um 
ritmo de expansão de lojas similar 
ao de anos anteriores, com 29 a 30 
unidades por ano. De acordo com 
informações da empresa, a C & A 
abriu 34 lojas nos últimos 18 meses 
(cinco neste ano) e colocou no ar 
em fevereiro, o seu site de comércio 
eletrônico. (Portal NewTrade - São 
Paulo/SP)
POLÍTICA VIROU CASO DE POLÍ-
CIA, DIZ FHC - Durante palestra no 
UNICEUB, em Brasília, "Brasil, Qual 
Será o Seu Futuro?", o ex-presiden-
te Fernando Henrique Cardoso fez 
duras críticas aos governos do PT 
nos últimos anos, mas afirmou não 
ser pessimista em relação ao futu-
ro do País.Segundo FHC, "quando 
não existe liderança no Executivo, 
o Congresso rapidamente percebe 
isso e ocupa esse espaço". Mas, 
como não vivemos em um Parla-
mentarismo, os partidos são fracos 
e essa ocupação é fragmentada, 
desorganizada, disse ele. Para o 
tucano, o atual momento vivido é 
decorrente dos erros de estratégia 
de Lula e de Dilma. "A situação é 
muito grave no Brasil. Se gastou 
muito além do limite e agora temos 
que cortar recursos", afirmou. FHC 
também ironizou a decisão do PT 
de ir à justiça contra a propagan-
da partidária do PSDB."Ir a justiça 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Talma Campos de Abreu, 751 Colina Park com 03 
quartos, sala, cozinha, banheiro sendo 01 suíte, garagem p/ 2 carros: Tratar (34) 
3431-1558 Lanchonete do André.
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro so-
cial, copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. Tratar 9999-8767 
ou 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ: Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JACARANDÁ 
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 

Estamos cansados de vermos po-
líticos e filhos enriquecer doa dia 
pra noite, não seria normal que os 
investigassem também? Que bus-
cassem saber de onde veio repenti-
na riqueza? Por exemplo, é comum 
ouvirmos sobre a riqueza de Luli-
nha, o filho de Lula, que segundo 
notícias que veiculam na imprensa 
ficou rico do dia para a noite. An-
tes da eleição do pai, ele ganhava 
R$ 600 por mês como monitor do 
Jardim Zoológico de São Paulo. É 
formado em Ciências Biológicas 
pela Universidade Paulista (UNIP), 
diferente do pai que não quis estu-
dar, quando por exemplo se apo-
sentou bem novo, pela falta de um 
único dedo. Em 2003, Fábio Luis 
Lula da Silva, o Lulinha, decidiu 
montar uma parceria com outros 
filhos de políticos, coincidentemen-
te o pai dos mesmos era além de 
ex-prefeito de Campinas ligado à 
Petrobrás, conselheiro da Funda-
ção Petrobrás de Seguridade So-
cial (Petros). A empresa fundada 
por Lulinha e amigos já no próximo 
ano saiu do anonimato e recebeu 
oferta da Telemar de R$ 5 milhões 
para tornar-se sócia minoritária, 
pasmem, sócia minoritária dos me-
ninos. De lá para cá muito ouvimos 
de rumores e notícias dando conta 
da riqueza do filho de Lula. Pegam-
-se ladrões menores verificando os 
estereótipos de riqueza porque não 
pegam no pé dos milionários advin-
dos do meio político? Tenho certe-
za de que se quisessem achariam 
muitas portas para serem investi-
gadas. E você já formou opinião 
sobre esta questão? Leia mais em : 
quer-saber/os-filhos-de-lula-eenice-
-e-nascimento-ensinaram-como-
-fazer-para-virar-milionario-usando-
-apenas-a-carteira-de-identidade/ 
(Inez Valadares - Diário Boca do 
Povo - Sete Lagoas/MG)

todos podem, é um direito. Agora 
comparar a compra de votos na re-
eleição (1997) - que foi restrita a um 
grupo específico posteriormente pu-
nido - aos escândalos do Mensalão 
e do Petrolão é ridículo. É mostrar 
que eles não têm resposta para o 
que está acontecendo atualmen-
te". O ex-presidente afirmou, ainda, 
que faltam lideranças políticas no 
país. "Hoje a política virou caso de 
polícia. Ela precisa recuperar a ca-
pacidade política para atrair novos 
líderes". Por fim, ele falou sobre o 
movimento que defende o impeach-
ment da presidente Dilma. "O PSDB 
como tal nunca defendeu o Impe-
achment. Houve algumas tendên-
cias pontuais e pessoais, mas não 
podemos partir de um pressuposto 
de tirar uma presidente da Repú-
blica eleita pelo povo para colocar 
uma pessoa sem voto no lugar, pois 
é antidemocrático". Para ele, o im-
peachment é uma decisão política e 
para ser posta em prática precisa de 
que haja provas de responsabilida-
de contra o presidente. (Revista O 
Raio - São João Del Rei/MG)
ESTE É O NOSSO PAÍS ? É duro 
vermos sempre a distância entre as 
ações policiais e os julgamentos, ou 
mesmo andamento dos processos, 
quando comparamos o julgamen-
to de uma ação contra um cidadão 
brasileiro e uma ação contra um 
grupo político, também brasileiro. 
É muito comum vermos e ouvirmos 
os delegados dizerem que desbara-
taram, desmantelaram tal quadrilha 
observando os indícios de riqueza 
de alguns membros, sem aparente 
lastro. Neste momento nos senti-
mos felizes e protegidos pela po-
lícia civil e militar. Muitas vezes o 
delegado costuma frisar que aquela 
investigação teve início por causa 
da externalização da riqueza de al-
gum dos membros. Como assim? 

RESERVA DE MESAS:
34 3236-3756 / 9781-0349 / 9215-7911
Rua Agenos Paes, 240 Centro

Chef Ivan

O melhor restaurante de frutos do mar em Uberlândia. Cozinheiro internacional.

ALUGO EXCELENTE CASA
Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro social, 

copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. 
Tratar 9999-8767 ou 9136-0096
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Cemig tem interesse nos projetos do 
Governo Federal para o setor elétrico

de Minas e Energia e disse que vai 
estar atento ao detalhamento das 
condições regulatórias nas quais 
os projetos serão apresentados. “O 
programa é fundamental, são in-
vestimentos completamente gigan-
tescos e a Cemig vai estar muito 
atenta, pois é de nosso interesse 
se houver algum detalhamento nas 
condições em que esses investi-
mentos serão oferecidos”, comen-
tou. Dos novos projetos de geração 
de energia que devem ser contra-
tados, serão agregados ao sistema 
elétrico entre 25.000 e 31.500 MW, 
sendo que apenas a Usina São Luiz 
de Tapajós teria uma potência cor-
respondente a mais de 8.000 MW. 
“A Cemig está presente em grandes 
projetos da região amazônica, como 
as Usinas Belo Monte e Santo Antô-
nio, e Tapajós poderia ser a próxima 
etapa para a empresa ampliar seus 
ativos naquela região”, disse Mauro 
Lemos.

 A Companhia Energética 
de Minas Gerais – Cemig tem in-
teresse em participar dos projetos 
do Programa de Investimento em 
Energia Elétrica (PIEE), anunciado, 
nesta terça-feira (11/8), pelo Gover-
no Federal. O presidente da empre-
sa, Mauro Borges Lemos, afirmou 
que já tem conhecimento sobre 
alguns projetos, como a Usina São 
Luiz do Tapajós e acompanha aten-
tamente a divulgação de mais de-
talhes. Segundo o Ministério de Mi-
nas e Energia (MME), o PIEE prevê 
a contratação de R$ 186 bilhões em 
investimentos novos de geração e 
transmissão elétrica entre agosto 
de 2015 e dezembro de 2018, sen-
do que R$ 116 bilhões para obras 
de geração e R$ 70 bilhões em li-
nhas de transmissão, para fornecer 
mais energia aos brasileiros a pre-
ços competitivos com o mercado in-
ternacional. Mauro Borges elogiou o 
plano desenvolvido pelo Ministério 

Dinheiro liga Youssef à obra no 
prédio de Lula no Guarujá

envolvimento no escândalo do 
petrolão. À beira da praia e com 
vista para o mar, o prédio tem três 
tipos de apartamentos - as co-
berturas tríplex, alguns duplex de 
162 metros quadrados e outros de 
um pavimento, com cerca de 100 
metros quadrados. O de Lula, que 
ficou pronto neste ano, pertence à 
primeira categoria. Fica no 16º an-
dar, tem elevador privativo e 297 
metros quadrados. Além de Vac-
cari, também constam da lista de 
cooperados do Solaris a mulher 
de Freud Godoy, o ex-assessor 
de Lula que ficou famoso no caso 
dos aloprados, em que militantes 
petistas foram presos tentando 
comprar um dossiê com informa-
ções falsas contra o tucano José 
Serra. A quebra da cooperativa se 
deu, segundo o MP, com um rom-
bo de pelo menos 100 milhões de 
reais porque seus dirigentes des-
viaram dinheiro pago pelos mutu-
ários para "fins escusos". A OAS 
disse ao Globo que a Planner foi 
usada para a emissão de debên-
tures (títulos da empresa). Carlos 
Arnaldo Borges de Souza, sócio 
da corretora de imóveis, disse 
que o dinheiro recebido da GFD 
corresponde à compra e vende de 
ações e que os 3,2 milhões de re-
ais repassados para a OAS foram 
resultado da compra de debên-
tures emitidas pela construtora, 
que deu o imóvel em hipoteca. O 
advogado de Vaccari, Luiz Flávio 
Borges D'Urso, não quis se ma-
nifestar e disse não conhecer a 
operação. Já o Instituto Lula ne-
gou que o ex-presidente tenha um 
apartamento no Edifício Solaris e 
explicou que a família dele é dona 
de uma cota do empreendimento, 
adquirida pela ex-primeira-dama 
Marisa Letícia em 2005 e quitada 
cinco anos depois. Em janeiro des-
te ano, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) de-
tectou movimentação suspeita no 
valor de 18 milhões de reais entre 
a Bancoop, a Planner e o Sindica-
to dos Bancários de São Paulo na 
época em que a cooperativa de 
crédito habitacional era presidida 
por Vaccari. O alerta indicou que a 
movimentação pode ter se tratado 
de lavagem de dinheiro. (Fonte: 
Site Revista VEJA)

 Utilizada pelo doleiro Al-
berto Youssef para lavar dinheiro, 
a empresa GFD repassou 3,7 mi-
lhões de reais entre 2009 e 2013 
à corretora de valores mobiliários 
Planner - que repassou pratica-
mente a mesma quantia (3,2 mi-
lhões de reais) à construtora OAS 
em 2010, durante a finalização 
das obras do Edifício Solaris, no 
Guarujá, litoral paulista, onde o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva possui um tríplex. As infor-
mações são do jornal O Globo. 
Segundo a reportagem, o Minis-
tério Público Federal suspeita que 
parte dos valores repassados por 
Youssef tenha sido usada para 
concluir a obra, iniciada pela Co-
operativa Habitacional dos Ban-
cários (Bancoop), que realizou 
diversas operações financeiras 
com a Planner. Os repasses da 
GFD para a Planner constam nos 
primeiros documentos analisados 
pela Polícia Federal depois da 
quebra de sigilo fiscal das empre-
sas de Youssef, um dos principais 
delatores do petrolão. Já os acor-
dos financeiros entre a Planner e 
a OAS aparecem em documentos 
do processo que investiga irregu-
laridades na Bancoop, que tramita 
na 5ª Vara Criminal de São Paulo, 
aos quais o jornal teve acesso. 
De acordo com a reportagem, en-
quanto recebia dinheiro de Yous-
sef, a Planner fazia pagamentos à 
OAS por meio de outra empresa 
do grupo, a Planner Trustee. O 
dinheiro foi repassado pouco de-
pois da empreiteira ter assumido 
as obras do prédio. Responsável 
por apurar fraudes na Bancoop, 
o Ministério Público de São Paulo 
decidiu reabrir as investigações 
sobre a relação entre a OAS e a 
cooperativa - e vai repassar as in-
formações à força-tarefa da Ope-
ração Lava Jato. A Bancoop que-
brou em 2006, deixando 32 obras 
inacabadas e mais de 3.500 famí-
lias na rua da amargura. A cons-
trução do edifício de Lula só termi-
nou porque a empreiteira OAS foi 
contratada por João Vaccari Neto, 
presidente da Bancoop até 2010 
e ex-tesoureiro do PT, para con-
cluir o projeto, que estava parado 
assim como a maior parte das 
obras financiadas pela cooperati-
va. Para que o empreendimento 
fosse concluído, cada morador 
teve que pagar um adicional de 
120.000 reais. A obra foi um dos 
favores do empreiteiro Leo Pi-
nheiro a Lula. Sem uma mãozinha 
da OAS, poderia dar cadeia o gol-
pe da Bancoop, um ensaio geral 
para a roubalheira generalizada 
que marcaria mais tarde as ges-
tões petistas. Vaccari, aliás, está 
preso atualmente em Curitiba por 

“Corretora de imóveis recebeu R$ 3,7 milhões de 
empresa usada pelo doleiro e repassou R$ 3,2 

milhões à OAS durante a finalização das obras do 
Edifício Solaris, segundo jornal”.

“Plano, anunciado, prevê R$ 186 bi em investi-
mentos para garantir o fornecimento de energia”
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do relator era dar 10 dias de prazo 
ao governo. Mas um dos ministros, 
Bruno Dantas, levantou a hipótese 
de dar 30 dias para a resposta, o 
mesmo prazo dado anteriormente. 
Outro ministro, Raimundo Carreiro, 
pediu o prazo que é previsto na lei, 
que é de 15 dias. A proposta vence-
dora acabou sendo a de Carreiro. 
O ministro José Múcio disse que é 
necessário que o tribunal vote logo 
as contas. "Precisamos dar uma 
resposta para a sociedade", afir-
mou Múcio. Em junho, o TCU co-
meçou a votação do processo de 
contas anual da presidente, mas o 
relator considerou que –devido a 
várias irregularidades constatadas 
pelo órgão– eram necessários no-
vos esclarecimentos do governo. 
A tendência, na época, era que as 
contas fossem rejeitadas devido 
às chamadas "pedaladas fiscais", 
manobras do governo para adiar 
pagamentos sem registrá-los como 
dívidas e usar bancos públicos 
para cobrir o rombo. O governo já 
respondeu ao TCU, alegando que 
as manobras com os gastos públi-
cos são realizadas há muitos anos 
e que não as considera ilegais. En-
tre os esclarecimentos que serão 
pedidos ao governo no novo docu-
mento a ser aprovado nesta quar-
ta estão pontos que o procurador 
do TCU Júlio Marcelo de Oliveira 
questionou antes da votação das 
contas e que não foram encami-
nhados no primeiro pedido do re-
lator Augusto Nardes, conforme a 

TCU dá 15 dias para Dilma explicar 
novas irregularidades em contas

 O relator no TCU (Tribu-
nal de Contas da União) do proces-
so que analisa as contas de 2014 
da presidente Dilma Rousseff, mi-
nistro Augusto Nardes, deu mais 
15 dias de prazo para a presiden-
te explicar novas irregularidades 
apontadas pelo Ministério Público 
do Tribunal e por um dos ministros-
-substitutos, ministro André Luiz de 
Carvalho. Será encaminhado ao 
governo solicitação de novos es-
clarecimentos por irregularidades 
que não foram apontadas no pri-
meiro relatório, de junho de 2015, 
abrindo assim um prazo de defesa 
maior para a presidente. Com isso, 
a previsão de que o processo de 
contas tivesse sua análise no TCU 
encerrada até o início de setembro 
não deverá se concretizar, ajudan-
do o governo, que ganhará mais 
tempo para evitar que o parecer 
do tribunal possa ser usado para 
um eventual início de um proces-
so de impeachment contra a presi-
dente na Câmara dos Deputados. 
O ministro Nardes esclareceu que 
fez os novos pedidos após a área 
técnica do tribunal referendar que 
era necessário esclarecimento da 
presidente para as irregularidades 
apontadas pelo Ministério Público 
e que não o fez em junho, quan-
do votou o processo de contas, 
porque o pedido chegou fora do 
prazo. Nardes afirmou que, mesmo 
com a abertura de novo prazo, vai 
tentar votar "o mais rapidamente 
possível" o processo. A ideia inicial 

ria, Alex Lopes da Silva. Como 
agravante, como as indústrias 
operam, em geral, alavancadas, 
o custo operacional tende a subir, 
avalia o especialista. O impacto 
só não é maior porque o setor 
tem conseguido manter as mar-
gens para a comercialização. Em 
12 meses, a receita com a venda 
da proteína bovina subiu 22%, 
bem acima da inflação medida 
pelo IPCA, o índice oficial do go-
verno. Apesar disso, um arrefeci-
mento no ciclo de alta dos preços 
também já é esperado pelo setor. 
(Fonte: Gazeta do Povo)

Alta da Selic afeta indústria de carne bovina
 A alta na taxa básica 
de juros, anunciada na semana 
passada pelo Comitê de Políti-
ca Monetária do Banco Central, 
pode gerar um impacto negativo 
na indústria de carne bovina. A 
avaliação parte da Scot Consul-
toria, que prevê dificuldades para 
a operação dos frigoríficos. "A 
Selic nesse patamar deve dificul-
tar ainda mais a recuperação da 
atividade industrial do país, refle-
tindo na geração de empregos e, 
consequentemente, no poder de 
compra da população", aponta, 
em nota, o analista da consulto-

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

Gerais, Paraná e Rio Grande do 
Sul, localizadas em áreas livres de 
febre aftosa com vacinação, esta-
rão aptos a fornecer carne bovina 
in natura aos norte-americanos, já 
a partir deste mês. A previsão do 
Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) é que 
nos próximos cinco anos, o Brasil 
remeta 100 mil toneladas de pro-
teína vermelha por ano, porém, na 
verdade, é um volume potencial. 
(Fonte: Revista AG)

Enfim, aos EUA: país libera a compra 
de carne in natura brasileira 

 Após quinze longos anos 
de negociações entre o Gover-
no Federal e o Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA, na sigla em inglês), fi-
nalmente o status sanitário do 
rebanho bovino brasileiro foi reco-
nhecido. Desta forma, 14 plantas 
frigoríficas de Rondônia, Bahia, 
Sergipe, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Tocantins, Distrito Fe-
deral, Goiás, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, Minas 

não fez o bloqueio do orçamento, 
o que contraria a lei orçamentária. 
Segundo Nardes, a análise dos 
técnicos apontou que essa irregu-
laridade aconteceu por mais vezes 
que o procurador apontou, o que 
torna o caso ainda mais grave. 
(Fonte: Site UOL)

Folha mostrou em julho. A comis-
são de Fiscalização e Controle do 
Senado também pediu ao relator 
que os pontos apontados pelo pro-
curador fossem esclarecidos pelo 
governo. O procurador aponta que 
o governo já sabia que teria que 
cortar despesas e, mesmo assim, 
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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

veículo havia sido roubado recen-
temente em uma propriedade rural 
no município do Prata. Após, os 
policiais militares fizeram contato 
com a vítima para a respectiva res-
tituição.

 Após rastreamentos as 
margens da BR 153, no km 145, ao 
lado da Cargill, em um canavial , a 
equipe da Patrulha Rural, localizou 
um veículo abandonado VW Golf, 
de cor branca todo depenado. O 

Patrulha Rural recupera veículo produto 
de roubo no município do Prata

cerimônia oficial do marco de um 
ano para o evento. Mesmo tendo 
atenção chamada pelo amigo e 
prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
Dilma ficou perdida na hora do 
Hino Nacional.

 Dilma Rousseff foi fla-
grada de costas para a bandeira 
do Brasil e da Olimpiadas Rio 
2016. A Olim-piada de Dilma, re-
cordista em gafes, foi cometida 
quarta-feira passada, durante a 

De costas para o Brasil

ALUGO EXCELENTE CASA
Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro social, 

copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. 
Tratar 9999-8767 ou 9136-0096

Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 9999-8767 CTBC ou 9136-0096.

ALUGO 
EXCELENTE CASA

ALUGO SALAS COM 32 M², TENDO UMA SALA PARA CONSULTÓRIO 
COM SALA DE ESPERA E BANHEIROS! VENHA CONHECER: 

TRATAR (34) 9974-7205 OU 9988-5005 WHATSAPP

CARTA RENUNCIA PRONTINHA
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seria manter o regime do crime 
organizado. Como ocorre desde 
que o General Leônidas empos-
sou, ilegitimamente, seu amigo 
José Sarney na Presidência da 
República. Da ilegitimidade não 
decorre nada legítimo. A única saí-
da verdadeira seria uma Interven-
ção Constitucional, com o povo 
exercendo seu Poder Instituinte". 
A tal da Nova República, que já 
nasceu caduca e ilegítima, esgota-
-se (no sentido conotativo ou deto-
nativo do verbo). O Brasil necessi-
ta de profundas mudanças 
estruturais. Elas são necessárias 
e urgentes não só para nós. Trata-
-se de uma demanda mundial. A 
implantação de uma democracia 
saudável brasileira é crucial para o 
equilíbrio político e econômico do 
planeta. O agravamento de uma 
crise, que cause desestruturação 
do País, não interessa aos pode-
res globalitários. Uma ruptura ins-
titucional, perto da qual estamos, 
tem consequências danosas e im-
previsíveis, gerando desequilíbrios 
complicadíssimos que ameaçam a 
segurança e a paz na Terra. Por 
tudo isso, pouco adianta a "agoni-
zanta" Mãe Dilma antecipar, de 
segunda-feira para às 19 horas 
deste domingão, no Palácio da Al-
vorada, a reunião que discutirá a 
crise política - atrapalhando o Dia 
dos Pais. A prioridade da reunião é 
cortar a cabeça de Aloísio Merca-
dante na Casa Civil. O PMDB de-
seja a queda dele. Luiz Inácio Lula 
da Silva, seu ex-amigo, mais ain-
da. Michel Temer (que está de olho 
na falida butique de R$ 1,99 da 
Dilma) comparecerá como "coor-
denador político do governo" (tare-
fa que a Dilma sem noção preferiu 
terceirizar, e por isso e por tantos 
outros motivos, toma tanta panca-
da). Se bobear, até Renan Calhei-
ros, a quem Dilma recorreu na 
hora do extremo desespero, vai 
participar... Além de detonar Mar-
cadante, a reunião pode decidir 
pelo retorno oficial de Lula ao go-
verno. Tudo apenas para lhe con-
ceder foro privilegiado, sob o pre-
texto de que ele pode colaborar 
para a governabilidade atuando 
mais próximo da Dilma. Se tal in-
sanidade for cometida, o desgo-
verno assina sua sentença de 
morte, com direito a publicação no 
Diário Oficial da União. Lula no Mi-
nistério da Defesa (dele mesmo?) 
ou nas Relações Exteriores (para 
fazer mais negócios?) é um golpe 
estúpido. O panelaço da semana 
passada tirou Dilma de órbita. A 
pesquisa sobre sua impopularida-
de feriu de morte a autoestima 
dela. Apesar disto, a Presidenta 
não se emenda. Nem os demais 
políticos. Todos preferem viver em 
outra realidade. Por isso, não con-
seguem soluções para nenhuma 
crise. Aliás, nem querem resolver 
nada. Tirando alguma tensão, em 
função do medo de uma investiga-
ção redundar em prisão, todos 
permanecem na mesma zona - de 
conforto. Claro, mamando na teta 
do Estado Capimunista, que leva a 
sociedade à falência, mas não 
quebra. Os banqueiros não dei-
xam. A gastança continua. Os ju-
ros sustentam a farra. Ajudam a 
rolar a impagável dívida pública. O 
cidadão paga a conta, com mais 
impostos, taxas, contribuições e 
usura. A diferença, agora, é que os 

Dilma afunda mais depressa se Lula virar ministro
 Se Dilma Rousseff come-
ter o desatino fatal de nomear Lula 
para algum ministério vai ser man-
dada para o esgoto da História, 
sem direito a tratamento. A eventu-
al nomeação de Lula, especulação 
absurda que vem sendo tratada 
pela mídia amestrada como um 
fato sério, funcionaria como uma 
confissão antecipada de culpa. Se 
embarcar nesta furada, Dilma vai 
afundar mais rápido que o PTita-
nic... Não vai colar a desculpa (es-
farrapada) de que Lula iria ajudar 
a resolver a crise, rearticulando o 
governo e a base amestrada no 
Congresso (sem lhes pagar al-
guns mensalões?). Lula, que é 
uma das figuras mais poderosas e 
blindadas do Brasil, deve estar 
muito fragilizado psicologicamente 
para jogar no lixo o que seria o te-
órico simbolismo do Presidente da 
República (coisa que não existe 
por aqui) em troca de um nada se-
guro e absurdo direito a foro privi-
legiado, para eventuais acertos de 
contas com o judiciário. Lula, mi-
nistro de qualquer coisa, é uma 
piada de brasileiro. Agora, vamos 
tratar de coisa séria! A quem per-
tence o mandado do Presidente 
da República? Ao mandatário es-
colhido pelo povo? Ou ao povo 
que o elege? No Brasil, de presi-
dencialismo imperial, com abusi-
vos poderes estatais capimunis-
tas, a resposta é sempre a errada. 
Os eleitos sempre acham que es-
tão acima do cidadão. No entanto, 
no correto raciocínio constitucio-
nal, a partir do Poder Instituinte, 
que deveria definir as regras do 
jogo democrático (a segurança do 
Direito), o povo é o dono do man-
dato presidencial. Nossos Presi-
dentes não pensam corretamente. 
Nossa Presidenta exagera na 
dose. Batendo recordes de impo-
pularidade, porque demonstra ser 
incapaz de conduzir a coisa públi-
ca com competência, seriedade e 
honestidade objetiva, Dilma per-
deu a legitimidade para continuar 
no poder. Assim, na democradura 
tupiniquim, um sistema que tem 
apenas cacoetes pretensamente 
democráticos, no qual o Estado in-
terfere exageradamente na vida 
dos cidadãos e na atividade eco-
nômica, somos obrigados a assis-
tir a patética cena de uma manda-
tária vociferando que aguenta 
pressão, que não vai cair, nem re-
nunciar, embora tenha perdido a 
governabilidade. Os políticos fin-
gem não constatar que a principal 
crise brasileira é estrutural. Ela é a 
mãe das outras crises: política, 
econômica e moral. Por isso, não 
basta discutir se é preciso tirar Dil-
ma do poder, por qualquer modo 
que seja: impeachment, anulação 
eleitoral, renúncia forçada ou al-
gum golpismo. A meta real deveria 
ser uma intervenção constitucio-
nal, com prazo determinado, para 
mudar a estrutura estatal tupini-
quim, a fim de que o Estado sirva à 
sociedade - e não mais se sirva 
dela. É o único jeito de fazer do 
Brasil um lugar decente, honesto, 
justo, democrático e produtivo. O 
Alerta Total assina embaixo o que 
escreveu um dos defensores da 
Intervenção Constitucional, o juris-
ta Antônio Ribas Paiva: "Temos 
que optar pelo melhor para a Na-
ção e o Brasil. Não pelo conve-
niente ou menos traumático. Isto 
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ra ideológica pós-64, as Legiões 
não vão partir para nenhum tipo de 
intervenção. A não ser que sejam 
forçadas a agir, não só por clamor 
da sociedade, mas porque as cri-
ses vão tirar os oficiais da aparente 
zona de conforto - que tem nada 
de confortável. Por enquanto, va-
mos seguindo em ritmo de agonia 
festiva. Panelaços e protestos te-
rão reações (provavelmente vio-
lentas) de quem não deseja mu-
danças do status quo. Se a crise 
econômica se agravar - o que pa-
rece uma tendência -, a situação 
política se deteriora de insuportá-
vel para insustentável. Aí, na hora 
do pega pra capar, tudo pode 
acontecer. Chegaremos àquele 
momento do decisivo Fla-Flu - que 
o imortal Nelson Rodrigues relatou 
ter ocorrido antes da criação do 
mundo... A bola está com o povo. 
Na marca do pênalti. É gol! Ou 
mais um chute para fora...O dife-
rente, agora, é que a torcida pare-
ce disposta a entrar em campo, 
porque começou a entender que 
as regras do jogo nunca estiveram 
tão erradas e contra toda a galera. 
O craque $talinácio, que é um es-
pecialista em metáforas político-
-esportivas, sabe que o grande 
jogo final nunca esteve tão próxi-
mo de um desfecho imprevisível 
ou, na melhor hipótese, nunca an-
tes visto na História (mal contada) 
deste País... Uma coisa é certa. O 
juízo final não vai perdoar quem ti-
rar o time de campo por covardia 
ou pisar na bola por incompetên-
cia... O jogo é jogado... Chega de 
perder de sete ou cair de quatro... 
É vencer ou vencer... (© Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 
9 de Agosto de 2015).

otários reclamam. Marcamos até 
um evento no dia 16 de agosto. 
Até porque manifestação, no Bra-
sil do Carnaval, precisa ser, acima 
de tudo, uma grande festa. Alguns 
políticos até vão se preocupar com 
a gritaria festiva das ruas. Na vi-
são deles, pode reclamar à vonta-
de. Desde que se derrube a Dilma, 
mas nenhuma mudança radical, 
estrutural, aconteça... As crises 
brasileiras estão longe de solução, 
embora tudo possa se resolver ra-
pidamente, desde que rompamos 
com o modelito capimunista-ren-
tista. É possível fazer isto. O pro-
blema é que a maioria ainda não 
tem clareza de que é preciso, an-
tes e acima de tudo, ter vontade 
de romper com o passado, arru-
mar o presente e planejar um futu-
ro viável, com juro baixo, muito 
trabalho produtivo, ensino de qua-
lidade e investimento na base fa-
miliar, para formar cidadãos de 
verdade. A Elite Moral acordou. Só 
falta definir a que horas vai sair da 
cama para trabalhar de verdade. 
Parar de especular é difícil. Fácil é 
organizar uma festança como a de 
domingo que vem. Dilma está con-
vidada a sair. Mas ela não é a cau-
sa. É mais uma consequência do 
modelo equivocado de Nação, 
com abusos cometidos pelo poder 
central e sua máquina pública que 
rasga dinheiro. Se o Brasil não im-
plantar um sistema federalista de 
verdade, vai acabar dividido. As 
diferentes crises estão criando as 
pré-condições de violência e des-
prezo democrático para a eclosão 
de uma guerra civil por aqui. Os 
militares percebem o fenômeno 
com apreensão. No entanto, como 
o tenentismo foi derrotado na guer-

das externas mostra um "ganho" 
de R$ 5,82 bilhões. "Com o dólar 
de junho de 2014 (média de R$ 
2,23) as exportações atuais tota-
lizariam R$ 14,6 bilhões, contra 
R$ 20,42 bilhões de agora com 
o dólar médio de junho/2015 (R$ 
3,12). Essa diferença positiva de 
R$ 5,82 bilhões é o que denomi-
namos 'ganho cambial'", ressalta. 
Na pauta os produtos soja, milho, 
carnes e algodão respondem por 
97% do total exportado - ape-
nas o complexo soja representa 
75,6% do total. (Fonte: Diário de 
Cuiabá)

Câmbio evita maior queda nas 
exportações de MT

 As exportações mato-
-grossenses fecharam o primeiro 
semestre de 2015 com receita de 
US$ 6,54 bilhões, 24,5% a menos 
em relação aos US$ 8,66 bilhões 
de igual período de 2014. Apesar 
do recuo no faturamento, o efei-
to câmbio, com a valorização do 
dólar sobre o real, fez diferença 
positiva. Comparando a cotação 
média da moeda norte-ameri-
cana em junho passado ante ju-
nho de 2014 há uma apreciação 
de 40%. Segundo o economista 
Carlos Ribeiro, da PR Consulto-
ria, o efeito do câmbio nas ven-


