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Projeto FIA no Rio do Peixe

 O PSDB do Prata está renovado e 
mais forte, com a chegada de novos membros 
oriundos do PMDB. Foi acordado a perma-
nência na Comissão Provisória do ex- presi-
dente Cristhian Rufino, ficando na presidência 
da Comissão Provisória o ex-prefeito Márcio 
Camargos Teodoro (Teodoreco), como secre-
tário o ex-presidente do diretório do PMDB Dr. 
Élson Alves Ferreira e tesoureiro o ex- pre-
sidente PSDB Cristhian Rufino e os demais 
membros da comissão: Dr. Jurandir Dezan, 
Donizete Ferreira de Souza (Franguinho), 
José Roberto Vieira (Zé do Nego). Essa nova 
comissão chega com total apoio do PSDB es-
tadual e federal, inclusive sendo abonada pelo 
presidente nacional do PSDB o Senador Aécio 
Neves e também pelo Senador Antônio Anas-

 No dia 04/09/2015 no 
Distrito do Rio do Peixe aconte-
ceu a abertura do Projeto FIA, 
esse projeto visa minimizar a 
Evasão e a infrequência esco-
lar, tendo duração de dez anos 
e foi concedido ao nosso municí-
pio através de projetos feitos ao 
MPT toda verba desse projeto 
vem de recursos do mesmo. O 
Projeto foi elaborado pelo Co-
ordenador William Souza e a 
Secretária de Educação Liodê. 
A Diretora Luciana dará inicio a 

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classificados 

do Jornal de Negócios.

tásia, deputado Federal Caio Narcio, deputado 
Estadual Luiz Humberto Carneiro e Zé Maia. O 
grupo está aberto para receber filiação de in-
teressados a serem candidatos nas próximas 
eleições municipais e interessados em discutir 
os rumos da sucessão municipal. Havendo a 
possibilidade de ser lançado candidato próprio 
ou compor a chapa visando à sucessão muni-
cipal.
 Teodoreco participa do encontro de 
lideranças do PSDB de Minas Gerais, nas fo-
tos com o deputado federal Caio Narcio, Se-
nador Aecio Neves, presidente nacional do 
PSDB, senador Anastasia, deputado federal 
Caio Narcio, deputados Luiz Humberto Car-
neiro e Zé Maia, neste ato, Teodoreco assume 
a presidência do PSDB no Prata com a ficha a 

Teodoreco troca PMDB por PSDB, e tem ficha partidária 
abonada pelos senadores Aécio Neves e Antônio Anastásia

este projeto. A abertura contou 
com palestras ministradas por 
Assistente Social, Psicóloga e 
Conselheira Tutelar. 

Pacto para alfabetização Pratense
 No dia 28 de agosto 
aconteceu na UAITEC abertura do 
Pacto Nacional pela Alfabetização 
da Idade Certa ( PNAIC) no ano de 
2015. O Prefeito Dr. Anuar e a Se-
cretária de Educação Liodê assu-
miram o compromisso de assegu-
rar que todas as crianças estejam 
alfabetizadas até 8 anos de idade 
ao final do 3º ano do ensino fun-

damental. Para execução formal 
desse compromisso a formação 
dos professores alfabetizadores 
foi tornada como eixo fundamen-
tal. A coordenadora do Projeto 
Leila Gomes e as orientadoras de 
estudos Fabrícia e Vilsimone, as-
sumiram sua parte nesse para 
essa formação. 

abonada pelos 2 senadores e o querido amigo 
Narcio Rodrigues seu eterno deputado e tam-
bém o querido irmão deputado Zé Maia.

Saúde em primeiro lugar
 Foi realizado no dia 
03/09/2015 na praça XV de No-
vembro Exames de diabetes, prá-
ticas de exercício e alimentação 
saudável com a palestrante Kátia 
e Dr. Milton. Realização PSF Coli-
na. 

Continua pág. 03...
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
REPRESENTAÇÃO ACEITA - A Pro-
curadoria Regional de Brasília do Mi-
nistério Público aceitou e enviou à 
Segunda Câmara de Coordenação 
e Revisão da Procuradoria-Geral da 
República representação do coronel 
Pedro Ivo Moézia contra o presidente 
da CUT, Vagner Freitas, que ameaçou 
pegar em armas para defender o man-
dato da presidente Dilma Rousseff, 
em eventual impeachment. O coronel 
prevê que o sindicalista será condena-
do a dura pena, com base na Lei de 
Segurança Nacional, e acredita que o 
ex-presidente Lula, a CUT e outros or-
ganismos, como o MST, podem reagir 
à condenação e cumprir a promessa 
de colocar a militância nas ruas. Como 
consequência da desordem pública, 
em uma “inevitável a confrontação e a 
guerra civil”, o coronel Moézia admite 
que será necessária uma intervenção 
militar, para restabelecimento da lei e 
da ordem, com a deposição da presi-
dente Dilma e do vice-presidente Mi-
chel Temer. Nesse cenário, o coronel 
Moézia admite a permanência dos 
militares no poder “para fazer uma lim-
peza” ou a posse do presidente da Câ-
mara dos Deputados, para convocação 
de novas eleições em 90 dias.
VEREADOR APRESENTA PROJETO 
DE REDUÇÃO DE SALÁRIOS EM 
GURINHATÃ - A Câmara Municipal de 
Gurinhatã recebeu na última semana 
o projeto que propõe a redução dos 
salários de vereadores, prefeito, vice-
-prefeito e secretariado do município. 
A intenção é reduzir gastos e ajudar a 
cidade sair da crise financeira. Caso o 
projeto seja aprovado, a economia para 
os cofres públicos do município será 
de cerca de R$ 58 mil por mês. A Lei 
Orçamentária é votada a cada quatro 
anos. Com isso, se aprovado, o projeto 
passará efetivamente a valer a partir 
do próximo mandato, em 2017. Os dois 
projetos passarão pelas comissões de 
avaliação de: Justiça, Redação, Assun-
tos Gerais e Finanças e Orçamento. As 
propostas serão apreciadas em três 
sessões. A primeira reunião será na 
próxima segunda-feira (14), quando 
os vereadores deverão apresentar pa-
receres favoráveis ou não. O vereador 
Genes Freitas foi o autor da proposta 
apresentada no Legislativo na última 
semana. Dois projetos que sugerem a 
redução dos salários foram apresenta-
dos. A ideia, segundo o parlamentar, 
é cortar gastos em tempos de crise 
econômica. “A gente economiza mais 
ou menos R$ 59 mil por mês. Dentro 
de um mandato isso dá R$ 3.368.000”, 
enfatizou. Já no gabinete, o prefeito 
Willian Damasceno falou sobre a difícil 
situação econômica do município e ex-
plicou porque quase 100 funcionários 
ainda não receberam os salários. De 
acordo com o prefeito, a justificativa é 
a redução do Fundo de Participação 
do Município (FPM), que caiu de R$ 
800 mil para R$ 380 mil. Apesar disso, 
Damasceno não se manifestou nem à 
favor nem contra a proposta. “Indepen-
dentemente do que a Câmara decidir 
iremos respeitar. Vai ser feita a votação 
e eles que irão definir. Se for melhor 
para Gurinhatã e melhor para a popu-
lação eu estou com eles”, concluiu.
FÁBRICA DE CRISES - O deputado 
major Olímpio (PDT-SP) foi na tese do 
"momento crítico": "Nesse momento 
que estamos com uma crise econômi-
ca e política, desencadear uma crise 
militar é extremamente desnecessário. 
Não houve o respeito do próprio minis-
tro conversar com seus comandados, 
não foi dado conhecimento da edição 
do decreto. O governo já tem todas as 
crises do mundo. Só falta arrumar uma 
crise militar que gere questionamento 

interno nas Forças Armadas em rela-
ção à condição e obediência constitu-
cional ao governo federal". O senador 
Ronaldo Caiado (DEM-GO) segui a 
mesma linha de raciocínio: "Qual a in-
tenção de criar uma instabilidade com 
essa ingerência nas Forças Armadas 
na calada da noite?. É incrível essa 
capacidade que Dilma tem de criar 
crise por decreto É preciso rever essa 
medida e abrir diálogo com os militares 
imediatamente".
APARELHAMENTO INCONSTITU-
CIONAL - O deputado Domingos Sávio 
(PSDB-MG) também abraça a tese da 
inconstitucionalidade do Decreto 8515, 
advertindo sobre as práticas terríveis 
do PT: "O decreto preocupa porque 
nós sabemos quem está governando o 
país e sabemos qual a prática do PT. 
O PT não tem o menor escrúpulo em 
aparelhar instituições ou estruturas pú-
blicas. Nós corremos o risco de ver as 
Forças Armadas pela primeira vez na 
história ser objeto de influência político-
-partidária. Alguém para ser promovido 
a coronel vai ter que beijar a mão de 
um dirigente do PT". Domingos Sávio 
ressalva que, apesar de a Constituição 
garantir que as Forças Armadas são 
subordinadas à "autoridade suprema 
da Presidente da República", eventuais 
mudanças na organização das três for-
ças só podem ser feitas por lei comple-
mentar. O parlamentar lembra que os 
projetos de lei complementar exigem 
quórum diferenciado para aprovação 
no Congresso - 257 votos na Câmara 
dos Deputados e 41 votos no Senado.
CUNHA DIZ QUE GOVERNO ESTÁ 
SE “AUTODESTRUINDO” AO SU-
GERIR AUMENTO DE IMPOSTOS 
- O presidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
disse nesta quarta-feira que o gover-
no está se ‘autodestruindo’ ao propor 
novos impostos para conter o déficit 
orçamentário. Ele afirmou ser contra 
o aumento do Imposto de Renda, a 
recriação da CPMF ou qualquer outro 
tributo. - É uma estratégia de desgaste 
do governo. O governo está se auto-
destruindo. É um Maquiavel ao contrá-
rio: faz mal aos poucos, o que é pior, 
sem concretizá-lo. Você ameaça o mal. 
Isso é de uma falta de inteligência ino-
minável - disse Cunha. Segundo ele, o 
governo tem que reduzir drasticamente 
os gastos. - O que estamos vendo é o 
governo tentando passar a conta para 
a sociedade. Sou contra qualquer au-
mento de impostos. Não há condições 
de achar que vamos passar esse sinal 
para a sociedade, enquanto o gover-
no mantém uma máquina ineficiente 
a custo elevado - disse Cunha. Uma 
ideia discutida terça feira à noite, em 
reunião entre o vice-presidente Mi-
chel Temer, ministros, governadores 
e congressistas do PMDB, é mudar o 
sistema de partilha para a concessão 
do pré-sal. O líder do PMDB, Leonar-
do Picciani (RJ) deverá apresentar um 
requerimento de urgência para fazer a 
alteração, e Cunha se comprometeu a 
colocar em pauta na próxima semana. 
- Essa mudança traria recursos para o 
governo sem ônus para a sociedade - 
defendeu o presidente da Câmara. - A 
Câmara vota hoje a reforma política 
que foi finalizada ontem pelo Senado. 
Cunha disse que os deputados não 
deverão manter o fim do financiamento 
empresarial às campanhas eleitorais. 
Chamou de "situação esdrúxula" a 
mudança feita pelos senadores, já que 
a Câmara aprovou a manutenção em 
dois turnos e cabe a ela a palavra final 
sobre o assunto.
GIRO POLICIAL: PATRULHA RURAL 
APREENDE ARMA DE FOGO EM 
PRATA - Durante operação a Polícia 
Militar recebeu informação acerca de 
uma arma de fogo em uma fazenda 
de Prata, cuja arma teria sido utilizada 

C l a s s i f i c a d o s
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 

Informa que está atendendo em novo 
endereço para melhor atendê-lo

RUA PARAÍBA 99 
(A poucos passos da Avenida Brasília)

Fone: 3431-3411

AÇOUGUE GAUCHO DO FITE

abordagem a menor apresentou bas-
tante nervosa, sendo a mesma condu-
zida ao presidio. Na busca realizada 
pela agente penitenciaria Ana Maria, 
foi localizada dentro do sutiã da me-
nor, uma bucha de maconha. A menor 
já tem varias passagens por trafico e 
novamente foi apreendida e conduzida 
a delegacia, juntamente com o entor-
pecente apreendido.
FAÇA VOCÊ MESMO SEU B.O - 
Acesse o site da DELEGACIA VIRTU-
AL. Para casos como: - Acidente de 
trânsito s/ vítima. - Perda de documen-
tos e objetos. - Desaparecimento de 
pessoas. - Localização de desapare-
cidos. -Localização de desconhecidos. 
- Dano Simples. - Você não precisa ir 
até uma delegacia, pode fazer na sua 
própria casa.  Fácil e rápido! Repasse 
essa ideia! 
POLÍCIA MILITAR DESMANTELA 
BOCA DE FUMO NO PRATA - Duran-
te operação de combate ao tráfico de 
drogas, equipes da Polícia Militar rece-
beu a informação de que estaria ocor-
rendo intenso tráfico de drogas no Bar 
da Celina, sendo que o autores Dio-
nandes e Claudia estariam vendendo 
drogas tanto em sua residência como 
no bar. Os militares passaram a mo-
nitorar o local e percebeu que sempre 
que uma pessoa ia até a residência 
dos suspeitos, o autor deslocava rapi-
damente até um lote baldio em frente 
a sua residência. Que logo após, um 
usuário deslocou até a residência do 
suspeito momento em que foi aborda-
do pela viatura, sendo realizadas bus-
cas no usuário e no lote baldio, onde 
foi encontrado um tablete de 16 gra-
mas de maconha e outros cinco table-
tes fracionados.

para ameaçar uma mulher. A Patrulha 
Rural deslocou até referida fazenda e 
localizou uma espingarda calibre 20 
com 3 cartuchos intactos e 2 deflagra-
dos.  Foi preso J.E.S de 43 anos que 
não possuía autorização para posse 
da arma.
APREENSÃO DE MOTOS - Após 
várias denúncias acerca de direção 
perigosa praticada por um grupo de 
motoqueiros na cidade de Prata, rapi-
damente as equipes se mobilizaram e 
conseguiram apreender quatro motos. 
Importante participação de vários mili-
tares e da sociedade no Whatsapp e 
telefone 190.
PERTUBAÇAO DO SOSSEGO - Dian-
te de várias denúncias via 190 de som 
em altura elevada em um boteco co-
nhecido por Bar do Davi, foi realizada 
a apreensão da aparelhagem pertur-
badora.
VISITA À SEDE DA 257 – Prata rece-
beu a visita do Comandante Tenente 
Coronel Queiroz e demais oficiais da 
cidade de Ituiutaba e mais os coman-
dantes das outras 8 cidades que com-
põem o 54 BPM. O motivo da reunião 
se alicerça na necessidade de ava-
liação mensal dos resultados opera-
cionais alcançados no mês de agosto 
de 2015 no 54 BPM, quando também 
foram discutidas as metas a serem 
cumpridas em setembro de 2015.  A 
reunião se estendeu por todo o dia.
OPERAÇÃO ANTIDROGAS - Duran-
te operação antidrogas, a PM recebeu 
denuncia que a menor M.L.B.O, esta-
ria traficando entorpecente na Praça 
Getúlio Vargas. Quando a viatura che-
gou ao local a menor já havia evadido. 
Em rastreamento, ela foi localiza na 
Rua Dom Eduardo, centro. Durante a 

COMUNICADO IMPORTANTE PARA VOCÊ 
EMPRESÁRIO DO CAMPO OU CIDADE!!!  

Evite problemas com o MINISTÉRIO DO TRABALHO, elaborando o 
: P.P.R.A. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ( Portaria 
3.214/78 - NR-09) e P.C.M.S.O. Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional - NR-07. Ambas deverão serem renovadas anualmente e 
apresentadas  à Fiscalização do Ministério do Trabalho.Quem está obri-
gado a fazer o P.P.R.A.? A Elaboração do PPRA é OBRIGATÓRIA para 
todas os Empregadores que admitem trabalhadores como empregados. 
Não importa grau de risco ou a quantidade de empregados!
Qual o Objetivo do P.C.M.S.O.? Tem por objetivo identificar precocemente 
qualquer desvio que possa comprometer a saúde dos Trabalhadores!
Elaboramos o P.P.R.A. e o P.C.M.S.O e também vendemos os EPIs 
Equipamentos Proteção Individual . 

Contato: (34) 9972 3371  OU (34) 9162-5219
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Festa do Idoso Feliz idade
-MG , CRAS, Múltiplo Uso Edé-
sio Vilela, Múltiplo Uso Clóvis 
Teodoro. 

 Inscrições na Secreta-
ria De Ação Social, Trabalho E 
Promoção Humana de Prata-

 No dia 04/09/2015 foi reali-
zada a grande final do campeonato de 
futsal do Bairro Oliveira entre os times 
Bela Vista e Vila de Fátima. O time do 
Bela Vista levou a melhor vencendo por 
4 a 1. Confira os destaques: Artilheiro: 
Vitor (Salão Ideal) Goleiro menos vaza-
do: Cleverson  (Bela Vista)

Final do campeonato de Futsal do Bairro Oliveira
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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

Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, 
junto com o General José Elito, 
ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional, pedirão 
ao Ministro Jaques Wagner que 
negocie com a Presidenta Dilma 
a revogação do Decreto 8515. 
Como já se sabe que Dilma não 
é de recuar das besteiras que co-
mete, os chefes militares têm um 
plano B. Os presidentes dos Clu-
bes (Militar, Naval e Aeronáutica) 
já se articulam para questionar, 
no Supremo Tribunal Federal, a 
evidente inconstitucionalidade da 
canetada de Dilma, às vésperas 
do 7 de setembro em que a im-
popular Presidenta precisou man-
dar erguer um muro de chapa de 
aço para separá-la dos protestos 
durante o desfile das tropas, em 
Brasília. Ontem, no Congresso 
Nacional, os Comandantes Mili-
tares ouviram o deputado-capitão 
Jair Bolsonaro (PP-RJ) explicar, 
com todas as letras, o que está 
realmente por trás do Decreto 
8515: "Esse decreto atende a 
um dos objetivos da Comissão 
Nacional da Verdade, de mudar 
a escola militar e os centros de 
formação. Com essa desfaçatez, 
a presidente muda nossos regu-
lamentos e currículos. Espero 
que esse decreto seja sustado. 
A senhora Presidente da Repú-
blica, chefa suprema das Forças 
Armadas, não pode continuar 
se metendo no que está dando 
certo. Basta o que dá errado no 
seu governo". O Decreto 8515 de 
Dilma revogou dois outros: um 
de 1998, de Fernando Henrique 
Cardoso (PSDB), que concede 
aos três comandantes todos es-
ses poderes que teriam sido re-
vogados no texto de Dilma da se-
mana passada; e outro de 1968, 
de Castelo Branco, que delega-
va aos comandantes militares a 
aprovação dos regulamentos das 
escolas e dos centros de forma-
ção e aperfeiçoamento militares. 

Generais exigem que Dilma revogue 
Decreto 8515 e exonere da Defesa Eva 

Chavion, ligada ao MST

 Depois da porcaria com 
o inconstitucional Decreto 8515, 
a Comandanta em chefa das 
Forças Armadas, Dilma Rousse-
ff, pediu ao Ministro da Defesa, 
Jaques Wagner, que baixe uma 
"portaria" devolvendo aos titulares 
do Exército, Marinha e Aeronáu-
tica as atribuições burocráticas 
que haviam sido retiradas, sem 
consulta a nenhum deles. O três 
comandantes terão nesta quarta-
-feira uma tensa reunião com o 
ministro para comunicar a insa-
tisfação com a decretação do que 
os militares classificaram de "ina-
ceitável". Os Oficiais-Generais se 
sentem traídos - o que gerou uma 
crise militar para se juntar às cri-
ses política, econômica e moral... 
Nos bastidores, os chefes milita-
res vão sugerir ao ministro Wagner 
que Eva Maria Cella Dal Chavion 
(ligadíssima umbilicalmente a mo-
vimentos sociais fora da lei, com 
o MST) seja exonerada do cargo 
de Secretária-Geral do Ministério 
da Defesa. Os Generais a respon-
sabilizam diretamente pela edi-
ção súbita do Decreto 8515, sem 
que ninguém da área militar fos-
se oficialmente avisado. Chavion 
também não avisou ao superior 
Wagner e nem ao ministro-chefe 
da Casa Civil, Aloísio Mercadante, 
que é filho do linha-dura General 
Oswaldo Muniz Oliva (um quatro 
estrelas já reformado). O texto do 
Decreto dormitava há três anos 
na "burrocracia" do Palácio do 
Planalto, depois de elaborado por 
um Grupo de Trabalho criado em 
2013 para compatibilizar e con-
solidar a legislação militar com 
a criação do Ministério da Defe-
sa, obra da Era FHC. O chefe do 
Estado-Maior conjunto das Forças 
Armadas, General José Carlos De 
Nardi, o Comandante do Exérci-
to, General Eduardo Villas Boas, 
o Comandante da Marinha, Almi-
rante Eduardo Bacellar Ferreira, 
e o Comandante da Aeronáutica, 

vai alimentar a crise militar que 
faltava para sua derrubada final, 
por incompetência, impopulari-
dade e muita ilegalidade à frente 
da Presidência da República. Se 
Dilma tirar Maria Cella, vai com-
prar uma briga gigantesca com 
os aliados da Comissão Nacional 
da Verdade e com os radicalóides 
dos ditos "movimentos sociais" - 
doidos para ter um pretexto para 
abandonar, de vez, o PTitanic, 
partindo para a desejada "rup-
tura" do processo político, rumo 
àquela sonhada "revolução so-
cialista", nos mais imbecil mode-
lo bolivariano. Caberá a Dilma 
escolher se prefere abreviar sua 
saída antecipada, mais que pre-
vista pelo agravamento de tantas 
crises geradas pela incapacidade 
dela e da petelândia... A Ditadura 
nazicomunopetralha precisa aca-
bar, de fato e de direito... (© Jorge 
Serrão. Edição do Blog Alerta To-
tal de 9 de Setembro de 2015).

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

Além disso, o decreto prevê que 
cabe agora ao ministro da Defesa 
atribuições como a reforma de ofi-
ciais, a transferência de militares 
para a reserva remunerada e até 
a escolha de capelões militares. 
Ligadíssimo aos militares, o advo-
gado Antônio José Ribas Paiva, 
que já tinha denunciado a incons-
titucionalidade do Decreto 8515, 
fez uma ironia com o ato falho de 
Dilma Rousseff: "O Lula tem ra-
zão. Quem manda no Ministério 
da Defesa é a Secretária Maria 
Cella, mulher do Chicão, subco-
mandante do MST. Eis o tal exér-
cito do Stédile, que o Lula havia 
invocado". Ribas Paiva foi além: 
"Mulher de terrorista trabalhar no 
Ministério da Defesa atenta con-
tra a segurança nacional. Ela não 
poderia sequer entrar no prédio". 
A enfermeira Eva Maria Cella Dal 
Chiavon está na berlinda. Se Dil-
ma não cortar a cabeça dela com 
uma exoneração, com certeza, 
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Obrigado, Príncipe D. Pedro 

de que havia chegado a seu mo-
mento, em 1831, por um ato de 
grandeza, não titubeou em abdi-
car. Aqui, como seu pai o fizera, 
deixaria seu filho, este ao cuidado 
de brasileiro patriota e competente 
que indicaria para o futuro impera-
dor o caminho de honra e glória, 
aquele que seria palmilhado ao 
longo de todo o 2º Império. Não, 
em absoluto, não se pode deixar 
sem correção estas injustiças que 
se fazem ao nosso D. Pedro I. Há 
que se "dar a César o que é de 
César" ao soberano que, mesmo 
deixando o Brasil, ainda foi capaz 
de invadir Portugal à frente de um 
exército em 1834, para se envol-
ver em conflito numa escala muito 
maior, que envolveu toda a pe-
nínsula ibérica numa luta em que, 
vitorioso, liderou liberais contra 
aqueles que procuravam o retorno 
ao absolutismo. A morte alcançaria 
nosso libertador, vitimado pela tu-
berculose, ainda em 24 de outubro 
de 1834. É de se perguntar porque 
os americanos não defenestram 
as memórias de um Kennedy ou 
mesmo de um Clinton, por certo, 
tão ou mais vulneráveis do que o 
nosso Príncipe às paixões huma-
nas. Por certo, o patriotismo dos 
dois norte-americanos pese muito 
mais na balança do que os seus 
desvios de conduta. De qualquer 
forma, muito obrigado meu Prínci-
pe. Seu legado imperial, por certo, 
significa muito mais do que o es-
torno republicano, máxime o que 
vivenciamos desde 1985. (Paulo 
Ricardo da Rocha Paiva é Coronel 
de Infantaria e Estado-Maior). 

 Nosso Príncipe nasceu 
em Portugal. Uma criança che-
gada ao Brasil, ainda com nove 
para dez anos, que se deixaria 
dominar pelo amor a esta terra-
bravia, cheia de encantos mil, de 
natureza tropical, rica, fagueira e 
paradisíaca. Nosso Príncipe, com 
o passar dos anos, desenvolveu 
caráter forte,eu diria tempestuoso, 
onde se mesclavam a indolência, 
a falta de escrúpulos,mas, tam-
bém, uma coragem sem limites. 
Nossa alteza, alertado pelo pai, 
sabia que sua terra morena, mais 
cedo ou mais tarde, faria sua in-
dependência e ele teria que estar 
à frente dos acontecimentos. Os 
sinais estavam sendo dados, os 
brasileiros o queriam como seu 
libertador. Eis que, em São Pau-
lo, às margens do Ipiranga, men-
sageiros lhe fazem chegar notí-
cias preocupantes da metrópole 
portuguesa, desejosa de manter 
o domínio ultramarino sob sua 
autoridade despótica. O jovem vê 
que é chegada a sua hora, que foi 
também a nossa. Muitos não acre-
ditam, mas, para os verdadeiros 
brasileiros que amam essa terra 
acima de tudo, ele proclamou, alto 
e bom som, desembainhando sua 
espada, já sob escolta de seus 
DRAGÕES: “Laços fora, soldados! 
Pelo meu sangue, pela minha hon-
ra, juro fazer a liberdade do Brasil. 
Independência ou morte! ” Hoje 
nosso primeiro imperador não é 
mais cantado em prosa e verso na 
grande maioria das escolas deste 
Brasil. Apenas uma imagem de-
letéria se deixa passar para a ju-
ventude, nada mais nada menos 
do que a de um homem cheio de 
vícios,dominado pelas paixões, 
boêmio contumaz, como se isso 
não fosse comum entre a politica-
lha republicana que passou a do-
minar o País após uma lamentável 
proclamação de república, diga-se 
de passagem, o único desserviço 
prestado pelo Exército à nação. 
Mas nosso imperador, apesar des-
tes defeitos graves, jamais, pode 
ser acusado de falta de amor por 
esta terra. Com perfeita noção 
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Movimento da oposição a favor do 
impeachment teve sinal verde de Aécio

–que, se deixasse o governo, per-
deria o foro privilegiado e cairia na 
alçada de Sergio Moro. Ministros 
do STF classificam como frágeis 
as evidências contra o ministro 
Aloizio Mercadante (Casa Civil) e 
o senador Aloysio Nunes (PSDB-
-SP), alvos da delação premiada 
do empreiteiro Ricardo Pessoa, da 
UTC. Ainda assim, integrantes da 
corte acham que o relator Celso 
de Mello deve autorizar a abertura 
do inquérito contra ambos. O PT 
lançou um movimento para ten-
tar conter as defecções em São 
Paulo, batizado de “PT em Ação”. 
Segundo informativo interno da 
seção paulista, a ideia é subsi-
diar filiados com “informações que 
qualifiquem o debate de oposição” 
ao PSDB e de defesa das gestões 
petistas. Rafael Agostini, prefeito 
de Jaú, já comunicou à direção 
petista que está de saída do par-
tido rumo ao PSB Márcio França. 
O PT detectou também movimen-
tação de vereadores para deixar o 
partido. Por isso, o diretório pau-
lista baixou, semana passada, re-
solução para requerer o mandato 
dos parlamentares que saírem da 
sigla. No cenário nacional, o PT 
já conta com a saída do deputa-
do federal Odorico Monteiro (CE). 
Ele se junta a Weliton Prado (MG), 
que pediu à Justiça Eleitoral desfi-
liação por justa causa. PSDB pau-
lista quer filiar cerca de 30 prefei-
tos e ex-prefeitos. Já confirmaram 
adesão o prefeito de Itaquaque-
cetuba, Mamoru Nakashima (ex-
-PTN), e o ex-prefeito de Ribeirão 
Pires, Clóvis Volpi, que sai do PTB 
para ser candidato em Mauá, se-
gundo informações da Folha de 
São Paulo.

 O presidente do PSDB, 
Aécio Neves, foi consultado por lí-
deres de quatro partidos de oposi-
ção sobre o lançamento do movi-
mento pró-impeachment de Dilma 
Rousseff, formalizado nesta terça-
-feira. Apesar de não querer assu-
mir a dianteira do grupo, o sena-
dor mineiro deu sinal verde para 
que os deputados trabalhem pelo 
afastamento de Dilma, segundo o 
jornal Folha de S. Paulo. O ace-
no foi recebido pelos deputados 
como sinal de que uma aliança 
entre PSDB e PMDB na hipóte-
se de queda se tornou mais viá-
vel. Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
foi consultado por um deputado 
que, antes de aderir formalmen-
te, queria saber se o presidente 
da Câmara via possibilidade de o 
impeachment prosperar. Depois 
da conversa, decidiu participar 
do movimento. Depois do giro de 
Michel Temer pela Rússia e pela 
Polônia, Renan Calheiros (PMDB-
-AL) também sairá em missão ofi-
cial. Passará dez dias na China no 
final de setembro. O grupo que ar-
ticula as ações pró-impeachment 
elegeu a casa de Heráclito Fortes 
(PSB-PI) como quartel-general. 
Motivo: a adega estrelada do de-
putado. Para evitar ruídos, Temer 
avisou previamente a Dilma e Aloi-
zio Mercadante (Casa Civil) que 
precisaria faltar à reunião de co-
ordenação política marcada para 
a manhã de terça. Integrantes 
da campanha de Dilma lembram 
que Edinho Silva (Secom), então 
tesoureiro, era um dos que mais 
despachavam diretamente com a 
candidata. Dada a proximidade, 
auxiliares da petista não apostam, 
no momento, em saída do ministro 


