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A UAITEC Prata ganha novos cursos
 Em recente visita a Belo 
Horizonte o Coordenador Geral 
da Universidade Aberta e Inte-
grada de Minas Gerais UAITEC 
Polo Prata Prof. Esp. Talles Au-
gusto Arantes Silva esteve com o 
Dep. Miguel Corrêa Secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Minas Gerais - 
SECTES, a visita foi muito produti-
va, pois a nossa UAITEC de Prata 
receberá novos cursos a partir de 
abril serão 6 cursos profissionali-
zantes de tecnologia da informa-
ção e 2 de idiomas, todos gratui-
tos, os pratenses poderão optar 
entre os cursos de Desenhista 
de Produtos Gráficos, Analista de 

Mídias Sociais, Desenvolvedor de 
Jogos Eletrônicos, Programador 
de Sistemas, além de Inglês e Es-
panhol. Informações: (34) 3431 – 
1383 / www.uaitec.mg.gov.br

Prefeitura do Prata inicia obra de nova creche 
 As obras para a constru-
ção da nova creche no Bairro Oli-
veira começaram. A creche aten-
derá cerca de 240 crianças em 

horário integral. Será uma área 
construída de aproximadamente 
1.513 metros pelo projeto padrão 
do FNDE.

 O Presidente do Sindicato Rural de Prata, Fabrício Franco Vilela, junta-
mente com seus diretores Juarez Andrade e Luiz Roberto estiveram nesta sexta 
feira 01/04 no Gabinete do Deputado Estadual Luiz Humberto Carneiro para tratar 
de assuntos de interesse da Classe produtora Rural.

Qualidade de Vida 
 Prefeitura Municipal do 
Prata  inaugurou academia ao 
ar livre na quinta-feira, 31 de 
março de 2016. Visando me-
lhorar a qualidade de vida e a 
saúde da população a Prefei-

tura montou uma academia na 
Praça Antônio J. Terra, no Bairro 
Oliveira a Academia ao ar livre: 
Ildeu Edésio da Silva (Bagaço) 
para Prática Corporal e Promo-
ção da Saúde.

E logo após compareceram ao Evento FEMEC 
onde participaram da Reunião do Núcleo dos 
Sindicatos dos Produtores Rurais do Triangu-
lo é Alto Paranaíba. Que contou com a ilustre 
presença do Presidente do Sistema FAEMG Dr 

Roberto Simões e do Secretário da Agricultura de Minas Gerais Dr. João Cruz.
 Nesta 5ª Edição a FEMEC trouxe o de melhor em tecnologia para o agronegócio brasileiro, ao mesmo tempo oferecendo 
conhecimento com palestras e Cursos gratuitos aos visitantes.

 Está sendo construída 
a academia da saúde no Bairro 
Jardim Brasil e duas academias 
ao ar livre nos Bairros: Bela Vis-

ta e Conjunto Nossa Senhora do 
Carmo, que também serão inau-
guradas em breve

Continua página 3
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
 CNA CRITICA DILMA E ANUN-
CIA APOIO AO IMPEACHMENT 
- A Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA) deci-
diu nesta quarta-feira se declarar 
abertamente favorável ao impe-
achment da presidente Dilma 
Rousseff. A entidade, que já foi 
presidida pela atual ministra da 
Agricultura, Kátia Abreu, ministra 
do PMDB que contrariou decisão 
do partido e decidiu ficar no go-
verno, atribui a crise econômica 
do país a "reiterados erros de 
política econômica" e ao "colap-
so fiscal promovido pela ação do 
atual governo". Segundo a enti-
dade, o governo Dilma não "re-
conhece" e nem "compreende" 
os problemas do país, é incapaz 
de liderar a aprovação de refor-
mas no Congresso e, diante da 
iminência da votação do proces-
so de impeachment, "mobiliza 
para sua defesa apenas organi-
zações radicais e minoritárias da 
sociedade". Na última semana, 
o secretário da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), Aristides 
Santos, defendeu em cerimônia 
no Palácio do Planalto, a invasão 
de propriedades privadas em 
protesto contra o andamento do 
pedido de impeachment da pe-
tista. "Fica cada vez mais claro 
que a presidente da República 
não tem mais a autoridade po-
lítica para liderar o processo de 
reformas nem a capacidade de 
voltar a unir os brasileiros", disse 
a CNA nesta quarta. (Fonte: Site 
Revista VEJA)
DEU ERRADO - No sábado, 
Lula disse a jornalistas que “se 
tudo der certo e a Suprema Corte 
aprovar, quinta-feira eu assumo 
a Casa Civil”. O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) não julga nesta 
semana as ações que contestam 
a posse dele, Relator de ações 
do PPS e do PSDB que pedem a 
suspensão da posse, o ministro 
Gilmar Mendes aguarda parecer 
da Procuradoria-Geral da Repú-
blica sobre o assunto. (Fonte: 
Site Alerta Total)
APENAS A CABECINHA - O PT 
está apenas no comecinho de 
uma brutal fritura da dupla Michel 
Temer e Eduardo Cunha. O papo 
do lindinho Lindbergh Farias, 
deputado petista que defende 
Dilma e Lula com unhas e den-
tes, reflete a tática de guerra: "A 
chapa do golpe é Temer-Cunha. 
Porque Eduardo Cunha vira o se-
gundo na linha de comando. São 
os dois capitães do golpe" — dis-
se Lindbergh Farias. (Fonte: Site 
Alerta Total)
TESE DO CARDOZO - Os ar-
gumentos de José Eduardo Car-
dozo na defesa de Dilma confir-

maram que a tática maior do PT 
consiste em detonar Eduardo 
Cunha, para tirá-lo da linha su-
cessória presidencial: "Houve 
desvio de poder, há ilegalidade 
no processo, ele foi instaurado 
como vingança, não tem base. É 
uma figura clássica, nunca pos-
so usar uma competência para 
retaliar alguém. É um desvio de 
poder notório, e que continua 
quando se manda a delação do 
senador Delcídio Amaral. Todo 
um conjunto de situações que 
caracteriza vício desse proces-
so. É um processo que tem um 
pecado original do qual jamais se 
libertará, que é o desvio de poder 
do presidente Eduardo Cunha". 
"A comparação com o andamen-
to do processo do presidente 
Eduardo Cunha mostra bem o 
desequilíbrio próprio do desvio 
de poder. Enquanto o processo 
de impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff segue a toque 
de caixa, marcando-se sessões 
para que corram com os prazos, 
o processo anterior na comissão 
de ética não tinha essa mesma 
velocidade e não eram marca-
das as sessões. Esse é um dos 
pontos caracterizadores de des-
vio de poder". (Fonte: Site Alerta 
Total)
APOIO DA PETELÂNDIA - Dis-
cretamente, Lula da Silva apoia a 
iniciativa do senador Valdir Rau-
pp (RR) de apresentar no Senado 
uma proposta para a realização 
eleições gerais em 2016 para to-
dos os cargos. A ideia de Raupp, 
através de uma PEC (Proposta 
de Emenda Constitucional), é 
que a votação ocorra no mesmo 
dia do pleito municipal. O argu-
mento do líder peemedebista soa 
bem para os petistas desespera-
dos: "Acho difícil o impeachment 
passar na Câmara e a presidente 
não irá renunciar. Com eleições 
gerais. as ruas seriam pacifica-
das”. (Fonte: Site Alerta Total)
PROTEÇÃO VIRTUAL - O 
WhatsApp atualizou o aplicativo 
em todo o mundo, ativando uma 
função fixa e permanente de en-
criptação de todas as conversas 
e chamadas de voz feitas pelo 
aplicativo. Teoricamente, apenas 
o remetente e o destinatário te-
nham acesso à mensagens, com 
até mesmo a "central" do apli-
cativo recebendo apenas os da-
dos "embaralhados". Jan Koum, 
criador do aplicativo, justificou a 
novidade, nos tempos em que o 
aplicativo é usado politicamente 
pela população para pressionar 
governos: "Cresci na União So-
viética durante o governo comu-
nista e o fato de que as pessoas 
não podiam conversar livremente 
foi um dos motivos que levou a 
minha a emigrar para os EUA". 
(Fonte: Site Alerta Total)

C l a s s i f i c a d o s
VENDO UMA STRADA ADVENTURE 1.8 Flex - Branca 3 portas ano 2014/2015: 
Tratar (34) 99968-6800 ou 99969-7414.
VENDO TERRENO NO BAIRRO PARQUE DAS ACACIAS- Com área de 250 
m², frente de 10m, pelos lados 25m: Tratar (34) 99968-6800 ou 99969-7414.
VENDO LOTES BAIRRO JARDIM GABRIELA – A vista ou entrada mais financia-
mento até 180 meses, na Av. Brasil saída para Frutal ao lado do Bairro Jacarandá, 
corretores no local: Tratar: (34) 99677- 4309 ou 99165 -1135.
VENDO OU ALUGO UMA CASA – Na Rua Vanda de Carvalho n° 78 com 03 
quartos, sendo um suíte, garagem para 06 carros: Tratar (34) 9 9974-7205.
VENDO TERRENO – Avenida Talma Campos de Abreu, No Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300m², frente de 12m, pelos lados 25m : Tratar (34)99999-
8767 ou 99136-0096
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, 
sala, copa e cozinha conjugada, área de serviço com varanda, garagem coberta, 
cerca elétrica: Tratar (34) 99999-8767 ou 99136-0096

MBL apresenta pedido de 
impeachment do ministro 

Marco Aurélio Mello
 O Movimento Brasil Livre 
(MBL) apresentou nesta quarta-
-feira pedido de impeachment do 
ministro Marco Aurélio Mello, do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
A entidade alega que o magistra-
do cometeu crime de responsabi-
lidade ao interferir de forma inde-
vida no Poder Legislativo. Nesta 
terça, Mello determinou que a 
Câmara dos Deputados desse 
seguimento a um pedido de im-
peachment apresentado contra 
o vice-presidente da República 
Michel Temer (PMDB), mesmo 
depois de o presidente da Casa, 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
ter arquivado o processo. A dis-
cussão sobre a possibilidade de 
seguimento de um processo de 
impeachment contra Michel Te-
mer havia chegado ao Supremo 
porque o advogado Mariel Márley 
Marra apresentara denúncia con-
tra o vice-presidente sob a ale-
gação de que o peemedebista, 
a exemplo da presidente Dilma 
Rousseff, que é alvo de um pro-
cesso de impeachment por crime 
de responsabilidade, também as-
sinou decretos não numerados 
para a liberação de créditos suple-
mentares. Em decisão individual, 
porém, Eduardo Cunha havia 
arquivado este pedido específico 
contra o peemedebista, motivan-
do o recurso ao STF. A existência 
das chamadas pedaladas fiscais 
em 2015 por meio da edição de 
decretos não numerados com li-
beração de créditos orçamentá-
rios é um dos principais argumen-

tos utilizados por Eduardo Cunha 
para aceitar a denúncia contra a 
presidente Dilma. No ano passa-
do, foram publicados 17 decretos 
não numerados abrindo créditos 
suplementares, sendo que quatro 
foram assinados pelo vice Michel 
Temer nos dias 26 de maio e 7 de 
julho. O pedido de impeachment 
contra o ministro Marco Aurélio foi 
apresentado ao Senado porque 
o inciso II do artigo 52 da Cons-
tituição estabelece que cabe ao 
Senado "processar e julgar os Mi-
nistros do Supremo Tribunal Fe-
deral, os membros do Conselho 
Nacional de Justiça e do Conse-
lho Nacional do Ministério Público, 
o Procurador-Geral da República 
e o Advogado-Geral da União nos 
crimes de responsabilidade". A le-
gislação citada pelo MBL contra 
o ministro é a Lei 1079, de 1950, 
que prevê que são crimes de res-
ponsabilidade de ministros do 
STF, entre outros, ser negligente 
no cumprimento dos deveres do 
cargo ou proceder de modo in-
compatível com a honra, a digni-
dade e o decoro de suas funções. 
"Os brasileiros estão cansados 
de corrupção e agora um ministro 
do STF está querendo brincar de 
legislador. Ele atentou contra a 
separação de poderes em um ato 
interno da Câmara dos Deputa-
dos. O ministro exacerbou de sua 
competência. Ele não é deus ou 
semideus e não pode agir como 
tal", disse o coordenador nacional 
do MBL Rubens Nunes. (Fonte: 
Site Revista VEJA)

O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO
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Durante operação antidrogas a 
Policia Militar recebeu informa-
ções que na Rua Major Carvalho 
estaria correndo trafico de drogas, 
inclusive o denunciante havia visto 
o autor Eduardo Carvalho Louren-
co, que mora no local entregando 
algo para um usuário. De imediato, 
policiais deslocaram ao local, onde 
com autorização do autor Eduardo, 
foi realizada uma busca minuciosa 
no interior do imóvel, sendo locali-
zado aproximadamente 25 gramas 

de maconha fracionada em duas 
buchas e 05 tabletes pequenos, 
R$ 20,60 reais em notas e moe-
das fracionadas e 04 aparelhos de 
telefone celulares. No local estava 
o autor Valdenir Almeida de Paula 
que é usuário de drogas e prova-
velmente estaria ali para comprar 
ou consumir entorpecente. Os au-
tores foram presos e conduzidos 
à delegacia de policia, juntamente 
com a droga e os materiais apre-
endidos.

Trafico de drogas no Prata

Inauguração de Rede de 
Vizinhos Protegidos na zona rural

  A Polícia Militar juntamen-
te com os moradores das fazendas 
da região da capa, no município de 
Prata, inauguraram mais uma célu-
la da Rede de Vizinhos Protegidos. 
O evento ocorreu na fazenda Nos-
sa Senhora Aparecida, e contou 
com a presença do Cmt. do Pel. 

Rural/257 Cia , 2 Tem. Carvalho, 
dos militares da Patrulha Rural, 
Cb. Merick e Sd. Alves. Fizeram 
presentes também 22 famílias que 
se cadastraram no programa, além 
do presidente da Célula do Assen-
tamento Nova Cachoeirinha, Sr. 
José Papagaio.
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Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 99999-8767 CTBC ou 99136-0096.

ALUgo 
ExCELENTE CASA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA, MUNICIPIO E 
DISTRITO DE PRATA-MG

E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

 Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pesso-
as Naturais desta Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que 
pretendem-se casar, em seu cartório, os nubentes: - FREDERICO REZENDE 
FRANCO, solteiro, pecuarista, filho de LUIZ HUMBERTO SOUZA FRANCO e 
de CLAUDIA CARVALHO REZENDE FRANCO, residente no (a) Rua Padre 
Ângelo Feo, 110, em Prata-MG, e JAQUELINE VERAS VILELA, solteira, escre-
vente, filha de CLEONIR JESUS SANTOS VILELA e de MARIA JOSÉ MARTINS 
VERAS VILELA, residente no(a) Rua Raul Soares, 740, em Prata-MG. - BRU-
NO AFONSO BORGES, solteiro, engenheiro agrônomo, filho de ANDRE LUIZ 
BORGES e de TEREZA CRISTINA AFONSO SILVA BORGES, residente no(a) 
Rua Nazário Fagundes de Freitas, 110, em Prata-MG, e CAMILA FRANCO 
REIS, solteira, administradora, filha de CESAR JUNQUEIRA REIS e de ELIANA 
REZENDE FRANCO REIS, residente no(a) Rua Nazário Fagundes de Freitas, 
110, em Prata-MG. - CASSIANO DE LIMA POLETO, solteiro, empresário, filho 
de WILSON ROBERTO POLETO e de MARIA EULALIA DE LIMA POLETO, 
residente no (a) Rua Pernambuco, 396, em Prata-MG, e TACIANI BATTISTI, 
solteira, vendedora, filha de RAUL BATTISTI e de MARIA LUIZA ORLANDI, 
residente no(a) Rua Ceará, 118, em Prata-MG. - PAULO ROBERSON LEMES 
FILHO, solteiro, técnico de segurança do trabalho, filho de PAULO ROBERSON 
LEMES e de MARIA CATARINA SILVA LEMES, residente no(a) Rua Patos de 
Minas, 90, em Prata-MG, e ALAIDE ROSA MIRANDA, solteira, vendedora, filha 
de DALVO SOARES MIRANDA e de ODETE ROSA MIRANDA, residente no(a) 
Rua Patos de Minas, 90, em Prata-MG. - FRANCISCO LISANDRO COSME 
ZIFIRINO, divorciado, operador multifuncional, filho de FRANCISCO LAURO 
ZIFIRINO e de RAIMUNDA BRAGA COSME ZIFIRINO, residente no (a) Rua 
Doutor Manoel Antônio Silva Filho, 321, em Prata-MG, e EDNELMA SANTOS 
DE SOUZA, divorciada, recepcionista, filha de OSFAS ANTONIO DE SOUZA e 
de ANA LUZIA SANTOS DE SOUZA, residente no(a) Rua Doutor Manoel Antô-
nio Silva Filho, 321, em Prata-MG. Se alguém tiver conhecimento da existência 
algum impedimento legal, oponha-o na forma da lei. E para constar e chegar 
este ao conhecimento de todos, lavro o presente que foi afixado no lugar de 
costume e publicado na imprensa. Prata-MG, 06 de abril de 2016.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG

Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.

PF acha prova de que Lula, 
presidente, atendeu a pedido 

de lobista da odebrecht

 Em miúdos, a Odebrecht 
queria muito que LILS – para ela; 
presidente Lula, para os brasileiros – 
estivesse no México com o então pre-
sidente do país, Felipe Calderón, em 
uma reunião para assinatura de um 
contrato da Braskem com a mexicana 
Idesa. O acerto previa a construção de 
um complexo petroquímico de US$ 5,2 
bilhões em Coatzacoalcos, no Estado 
de Veracruz. A presença de Lula daria 
um peso especial ao negócio, de gran-
de interesse da empresa brasileira. 
Dois meses depois, nos dias 21 e 22 
de fevereiro de 2010, Lula esteve no 
México para a 2a Cúpula da América 
Latina e do Caribe sobre Integração 
e Desenvolvimento. No dia 23, Lula 
teve uma reunião com Calderón, na 
qual o principal resultado foi a come-
moração da assinatura do contrato 
entre a Braskem e a Idesa. A caixa 
de e-mails de Alexandrino havia sido 
apagada, mas foi recuperada graças 
a uma investigação do Departamento 
de Justiça dos Estados Unidos, moti-
vada pela Lava Jato. Os dados foram 
enviados à PF no início de março. “O 
e-mail supra aponta indícios de que 
Luiz Inácio Lula da Silva era incentiva-
do a atender compromissos de interes-
se do Grupo Odebrecht ainda quando 
ocupava a cadeira de presidente”, diz 
o relatório da polícia enviado ao juiz 
Sergio Moro e obtido por ÉPOCA. O 
texto curto constitui um novo elemento 
na investigação sobre a suspeita de 
que Lula fez tráfico de influência para 
a Odebrecht – não só após deixar o 
cargo, mas desde que era presidente 
da República. O negócio se encaixa 
no padrão detectado pelo Ministério 
Público Federal. Inclui os interesses 
da empreiteira no exterior, uma con-
versa de Lula com um chefe de Estado 

do país onde a obra será realizada e 
um financiamento do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES). No projeto da Braskem, 
o BNDES compareceu com US$ 700 
milhões. Em maio de 2015, o Ministé-
rio Público Federal em Brasília abriu 
uma investigação para examinar se 
Lula fizera tráfico de influência inter-
nacional. O MPF suspeitava que, após 
deixar o cargo, Lula passara a usar 
seu prestígio nacional e internacional 
para favorecer empreiteiras a obter 
obras em países da América Latina e 
da África, financiadas com dinheiro do 
BNDES. As palestras, pelas quais era 
contratado pelas empreiteiras, seriam 
na verdade a remuneração pelo tráfico 
de influência. Entre 2011 e 2015, Lula 
viajou para países onde as empreitei-
ras tinham interesses imediatos, como 
Cuba, Gana, Angola e República Do-
minicana. A maioria das andanças foi 
bancada pela Odebrecht, a campeã 
de negócios estrangeiros financiados 
pelo BNDES. No início deste ano, os 
procuradores ampliaram o foco: apu-
ram agora se Lula começou a ajudar 
a Odebrecht quando ainda era presi-
dente da República. Tal investigação é 
possível, entre outros fatores, graças a 
provas colhidas e compartilhadas pela 
Operação Lava Jato, tocada pela PF 
e pelo MPF em Curitiba. Entre os ar-
quivos que a turma da Lava Jato com-
partilhou, os dirigentes da Odebrecht, 
especialmente o presidente Marcelo 
Odebrecht, tentavam incluir demandas 
da empreiteira em pautas de reuniões 
de Lula com autoridades de Angola, 
Argentina, Bolívia, Peru e Venezue-
la, entre outros países. No caso da 
Braskem no México, Alexandrino con-
seguiu o que a empresa queria. (Fon-
te: Site Revista ÉPOCA)

E-mail recuperado pela Lava Jato é novo indício de tráfico 
de influência do ex-presidente, ainda no poder, em favor da 

Braskem – controlada pela odebrecht – em negócio no México. 
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Dívida Pública Insustentável

com o apoio, envergonhado, 
de alguns tucanos sob risco de 
detonação pela "República de 
Curitiba". Lula também gosta da 
proposta do parceiro Renan Ca-
lheiros, presidente do Senado 
também enrolado na Lava Jato, 
sobre a realização de eleições 
gerais ainda este ano, para recu-
perar a legitimidade do processo 
político no Brasil. Este golpe se-
ria a chance do Presidentro Lula 
usar a máquina para virar Presi-
dente novamente, antecipando 

o complicado projeto para 2018. 
Nesse cenário movido pela cana-
lhice mais escrota, o Alerta Total 
repete, por 13 x 13, a pergunta 
estratégica: Você já encomendou 
sua passagem para um exílio na 
Islândia - onde o povo protes-
ta na rua e o chefe de governo, 
pressionado, renuncia por ter um 
mínimo de vergonha na cara? Ou 
vai esperar o STF salvar a Dil-
ma? (© Jorge Serrão. Edição do 
Blog Alerta Total de 6 de Abril de 
2016).

Lula aposta que salva Dilma da 
degola e prepara ataque contra 

Temer, Cunha, Moro e Rede globo

 A bolsa negra de apos-
tas do mercado financeiro acertou 
a previsão: a moreninha Munik, 
de 19 anos, faturou R$ 1,5 milhão 
do Big Brother Brasil 16. Inicial-
mente, a goiana avisou que não 
tinha planos imediatos: "Não faço 
a menor ideia". Depois, comu-
nicou: "Quero ajudar meus pais 
financeiramente". E acrescen-
tou: "Gostaria de ser blogueira". 
Provocada, admitiu que gostaria 
de posar nua: "Seria bem sexy, 
mas elegante". Ao sair da "casa 
mais espiada do País", campeã 
com 76 milhões de votos, Mu-
nik mandou um recado que cai-
ria bem para uma senhora lá de 
Brasília: "Gente, muito obrigado. 
Não me abandonem". Situação 
bem diferente da companheira 
Dilma Rousseff. Votação igual 
a da Munik, nem pensar. Ficar 
mais nua politicamente do que 
já está ultrapassaria as raias da 
indecência política. A Presidan-
ta segue no paredão. Continua 
refém de Lula e do PT. Sua sal-
vação, inicialmente, depende 
da fidelidade de uma fisiológica 
base de politicagem formada por 
centenas de corruptos. Se a bar-
ra pesar, quem sabe, a turma do 
Palhasso do Planalto sonha que 
aquelas indicações para o empre-
gão vitalício no Supremo Tribu-
nal Federal consigam salvar seu 
mandato moralmente perdido. Na 
verdade, Dilma já era há muito 
tempo. A pancadaria entre os três 
poderes fica mais animada. Vinte 
e três deputados (18 da bancada 
evangélica) apoiam o projeto de 
lei (4754/2016) que prevê mais 
um motivo para impeachment 
dos deuses supremos. A "bonís-
sima intenção" da proposição é 
"chamar a atenção do STF para 
os perigos que ele possa estar 
correndo, sem percepção de ris-
co, ao aumentar a sua competên-
cia". É mais gasolina no fogo do 
inferno, justo no momento em que 
ministros do STF e o presidente 
da Câmara quebram pau publica-
mente... A velha Lei 1079 de 1950 
já prevê seis crimes de respon-
sabilidade para ministros do STF. 
1) alterar, por qualquer forma, ex-
ceto por via de recurso, decisão 
ou voto já proferido em sessão 
do tribunal; 2) proferir julgamen-
to, quando, por lei, for suspeito 
na causa; 3) exercer atividade 
político-partidária; 4) ser desidio-
so (negligente) no cumprimento 
dos deveres do cargo; 5) proce-
der de modo incompatível com a 
honra, dignidade e decoro; e 6) 
atentar contra a lei orçamentária. 
Agora, o deputado Sóstenes Ca-
valcante (DEM-RJ) propõe uma 
sétima penalidade suprema para 
causar impedimento de ministro 
com poderes divinos: usurpar 

competência do Poder Legisla-
tivo ou do Poder Executivo. En-
quanto os poderes se defrontam 
no octógono do ilusório poder da 
politicagem, o tal "golpe" do impe-
achment ganha mais velocidade. 
O deputado Jovair Arantes (PTB-
-GO) promete apresentar às 14h 
desta quarta-feira (6) seu parecer 
favorável ao pedido de impeach-
ment da Dilma Rousseff. Aran-
tes deverá confirmar a acusação 
de que Dilma cometeu crime de 
responsabilidade ao praticar as 
chamadas "pedaladas fiscais" e 
ao liberar créditos suplementares 
sem que houvesse autorização 
do Congresso Nacional. Do jeito 
que a coisa desanda rapidamen-
te,  tende a ser aprovado pela co-
missão especial na segunda-feira 
(11). Sessenta e cinco deputados 
votam na comissão. A votação de-
finitiva no plenário da Câmara de-
verá acontecer no domingo (17). 
O desgoverno precisa de 171 
apoios, entre votos, abstenções e 
faltas, para arquivar o processo. 
São necessários os votos de pelo 
menos 342 dos 513 deputados 
para que o processo avance no 
Congresso e chegue ao Senado, 
que irá decidir se acolhe ou não 
a decisão da Câmara sobre abrir 
o processo de impeachment. Se 
abrir processo, Dilma é afastada 
do cargo. Michel Temer assume o 
trono do Palácio do Planalto. Ago-
ra que o BBB16 acabou, rentistas 
poderão investir em uma nova 
aposta clandestina no mercado 
que vive de especulação: Dilma 
caiu ou fica? O jogo ganha um 
indicador eletrizante. O Estadão 
criou um placar virtual do impea-
chment: "Até as 20h30 de ontem, 
foram registrados 234 votos a fa-
vor, 110 contra, 56 indecisos e 10 
não quiseram responder. Outros 
103 deputados ainda não se ma-
nifestaram. O placar está aberto: 
o parlamentar pode mudar seu 
voto ou torná-lo público enviando 
um e-mail para a redação (o en-
dereço éplacardoimpeachment@
estadao.com)". Tudo pode acon-
tecer no Brasil fisiológico e patri-
monialista. A temporada de ne-
gociatas está mais escancarada 
que nunca. O Presidentro Luiz 
Inácio Lula da Silva opera a todo 
vapor nos bastidores. Lula apos-
ta que vence a parada. Semana 
que vem, garante que o STF vai 
lhe garantir a imunidade na Casa 
Covil. Depois, tem fé de que suas 
articulações derrubarão o impea-
chment. Logo em seguida, seus 
alvos preferenciais de ataque 
serão Eduardo Cunha, Michel Te-
mer, a Rede Globo e a Lava Jato. 
Na guerra para neutralizar o juiz 
Sérgio Moro e a Força Tarefa, 
Lula espera revitalizar a aliança 
com o PMDB, contando também 

 A dívida pública bra-
sileira caminha com enorme 
velocidade para uma trajetória 
de insustentabilidade. Ao final 
de 2015 a dívida bruta atingiu 
66,2% do Produto Interno Bruto. 
Analistas de diferentes institui-
ções financeiras projetam que, 
no ritmo atual, ao final de 2018, 
poderá atingir 85% do PIB, re-
presentaria quase toda a rique-
za produzida pelo País para a 
sua liquidação. O economista 
Armínio Fraga considera que “o 
crescimento da dívida pública é 
galopante e põe em risco o tra-
balho de décadas”, agravada 
pela maior recessão econômica 
da história no período republi-
cano. Anteriormente, no biênio 
1930-1931, com a eclosão da 
Revolução de 30 e a quebra da 
Bolsa de Nova York, o PIB en-
colheu por dois anos. Agora a 
recessão foi de 4% em 2015, 
projeta 4% para 2016 e 1% pra 
2017, significando três anos de 
contração da economia brasi-
leira. Se os indicadores econô-
micos são negativos, os sociais 
são brutalizadores, de acordo 
com a pesquisa Pnad Contínua 
do IBGE que aponta o desem-
prego alcançando 13,5% em 
2017, representando perda de 
emprego e renda para os tra-
balhadores. Não bastasse essa 
realidade de recessão, a eta-
pa seguinte seria a depressão 
econômica dada as vulnerabi-
lidades macroeconômicas sem 
perspectivas de reversão, e nela 
a dívida pública bruta brasileira 
se encaminha para o rumo de 
insustentabilidade. Nas últimas 
duas décadas, o Brasil susten-
tou o titulo de campeão mundial 
da taxa de juros. O setor finan-
ceiro manteve intocável a trans-
ferência de renda em detrimento 
dos investimentos produtivos, 
refletindo na carência de gastos 
na infraestrutura e no próprio 
setor industrial, determinando 
a redução do dinamismo eco-
nômico. O gasto público (sem 
correspondência na melhora da 
qualidade das políticas públicas) 
no governo Dilma Rousseff teve 
crescimento anual de 5,4% aci-
ma da inflação. Isso quando a 
receita corrente cresceu apenas 
1,5%. O resultado foi o PIB en-
colhendo, gastos públicos des-
controlados, déficit recorrente 

nas contas primárias, levando 
ao crescimento da dívida públi-
ca. Ao final do ano passado, ao 
representar 66% do PIB e com 
tendência acelerada de cresci-
mento, passou a ser um sinal 
vermelho. Comparativamente, o 
Japão tem uma dívida pública de 
230% do PIB; os EUA de 102%; 
a Alemanha de 71%, ou a Itália 
de 132%. Por que esses países 
tem sinal verde? A diferença do 
sinal vermelho para o sinal ver-
de é de fácil explicação. No Bra-
sil, a dívida pública é remunera-
da na taxa selic de 14,25% ao 
ano. Em 2015, significou o paga-
mento de juros acima de R$ 502  
bilhões. No Japão, a taxa de 
juros é negativa de 0,05%, com 
investidores comprando títulos 
de dez anos do Tesouro japo-
nês. A confiabilidade e a certeza 
de que o governo não vai mudar 
a política econômica é fator de 
segurança. Nos EUA, os títulos 
da dívida pública são remune-
rados em 1,7%, ao ano. Na Ale-
manha, a remuneração é de 1%. 
Na Itália, por volta de 1,5%. Os 
títulos da dívida pública desses 
países tem esse perfil de resga-
te, decorrente do nível de confia-
bilidade nos seus governos. No 
caso do Japão, ao final de dez 
anos o investidor receberá va-
lor menor do que o total do seu 
investimento. Resgatará menos 
do que aplicaram. Já os gover-
nos de baixa credibilidade, em 
contrapartida, têm de oferecer 
juros anormais e estratosféricos 
para financiar as suas dívidas. 
É o caso do Brasil. Enquanto a 
taxa de juros está negativa in-
ternacionalmente, a exemplo da 
Zona do Euro, em menos 0,3% e 
na média com remuneração má-
xima de 1,5%, pagamos 14,25% 
anualmente, levando a situação 
devastadora de rombo nas con-
tas públicas. Expulso da primei-
ra divisão do sistema financeiro 
internacional, o Brasil frequenta 
a segunda divisão e com perigo  
real de ser elevado à terceira di-
visão, como acontece nos cam-
peonatos futebolísticos. Uma 
tragédia. (Helio Duque é doutor 
em Ciências, área econômi-
ca, pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP). Foi Deputado 
Federal (1978-1991). É autor de 
vários livros sobre a economia 
brasileira).
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