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ANUNCIE NO

Asfalto nos Bairros
 A prefeitura e o povo es-
tão transformando Prata. A Prefei-
tura do Prata está fazendo o asfal-
tamento de ruas nos bairros Dona 
Regina - Rua Nicodemos Batista 
Ferreira e Mutirão Rua Maria Lena 
Ferreira (leninha do mutirão), le-
vando mais segurança, conforto 

e saúde para os moradores além 
de benefícios para motoristas e 
pedestres. O asfalto das ruas pro-
move a valorização dos imóveis e 
a realização de investimentos no 
comércio e outras atividades eco-
nômicas, atraindo mais desenvol-
vimento.

SINDICATO RURAL DE PRATA

AVISO DE EDITAL – Processo Licitatório: 001/2016 
– Modalidade: CARTA CONVITE – Numero da Lici-
tação: 001/2016 – Tipo: Serviços – O Sindicato Ru-
ral de Prata, através de sua Comissão de Licitação, 
avisa a quem possa interessar que fará realizar, em 
sua sede social, situada na Praça Getulio Vargas 
nº 365, Centro, Prata-MG às 08h30minutos, no dia 
25/04/2016, LICITAÇÃO PÚBLICA na modalida-
de CARTA CONVITE nº 001/2016, para o seguinte 
Objeto: contratação de empresa especializada para 
execução de obras civis de reforma e ampliação da 
sala de reunião do Sindicato Rural de Prata, situado 
à Praça Getulio Vargas, 365, Bairro Centro, Prata-
-MG, Conforme condições estabelecidas pelo pre-
sente Edital e seus anexos, sob o regime de em-
preitada global. O Edital poderá ser retirado junto 
ao Sindicato Rural de Prata, no mesmo endereço. 
Elisabete Dias – Presidente da Comissão de Licita-
ção. Prata, MG, 15 de abril de 2016.

Amor Exigente
 Neste sábado (09), foi 
realizado o 1º Encontro Amor 
Exigente na cidade do Prata, 
contando com a participação de 

mais de 15 municípios da região. 
Palestras educativas sobre dro-
gas, visando um futuro melhor 
para população e familiares.

Nova Creche no Bairro Oliveira
 A Prefeitura do Prata 
iniciou mais uma obra para be-
neficiar o setor do Bairro Oliveira. 
Começou a construção da creche 
Adélia Vieira Arantes que vai abrir 
mais vagas para atender mais 

crianças, em apoio aos pais que 
vão poder trabalhar e deixar os 
filhos em lugar seguro e adequa-
do para o seu desenvolvimento e 
educação. Prata cresce e oferece 
oportunidades para todos.

Copa Regional 2016
 Neste ultimo domingo 
(10) a equipe da Pratense ven-
ceu em casa o time de Araguari 
por 3 x 2, agradecemos a todos 
os torcedores, parceiros , atle-
tas, diretoria e comissão técnica. 

E no próximo domingo a Praten-
se jogará novamente na cida-
de do Prata e contamos com a 
presença da torcida para apoiar 
a equipe contra o Carmo do Pa-
ranaíba.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
"SÓ UM DEPUTADO QUE VOTOU 
A FAVOR DE COLLOR SE REELE-
GEU", ALERTA DEPUTADO DO PP 
- Para convencer seus correligionários 
a votar favoravelmente ao impedimento 
da presidente Dilma Rousseff, o depu-
tado Julio Lopes(PP-RJ) encaminhou 
um email a eles lembrando que apenas 
um deputado que votou contra o impe-
achment de Fernando Collor de Mello 
em 1992 sobreviveu na política: Rober-
to Jefferson. "Faço essa ponderação 
mais por não acreditar nas propostas e 
seriedade de um governo que inedita-
mente, após obter sua reeleição, teve 
como primeira providência nos remover 
para um papel secundário no ministério 
e no governo, tomando essa providên-
cia de forma absolutamente desrespei-
tosa em relação ao nosso presidente, 
em especial, e a cada um de nós em 
particular. (Fonte: Site Revista ÉPOCA)
É O MURO DE HITLER -  O deputado 
Jair Bolsonaro (PP) comparou o muro 
erguido em Brasília para conter os 
manifestantes ao Muro de Berlim, bati-
zando-o de "muro de Hitler". Bolsonaro 
manifestou suas opiniões fortes sobre 
o PT e o clima de antagonismo no país. 
Também reforçou sua posição de forte 
apoio ao impeachment. Em uma breve 
entrevista à editora de ÉPOCA  Flávia 
Tavares, nesta terça-feira (12) de ma-
nhã no Congresso, Bolsonaro demons-
trou seu descontentamento com as re-
lações do governo PT no exterior e com 
a crise e comentou o polêmico muro 
construído nos arredores do Congres-
so para separar os manifestantes con-
tra e pró-impeachment. “O PT sempre 
pregou a luta de classes, homo contra 
hetero, pai contra filho, norte contra sul, 
rico contra pobre e agora chegamos à 
divisão física. Um muro como o muro 
de Berlim, o muro de Hitler.” Na verda-
de, o Muro de Berlim tem uma relação 
bem indireta com Hitler. Ele foi cons-
truído em 1961, mais de uma década 
depois do fim da Segunda Guerra e da 
derrota de Hitler. A barreira foi uma for-
ma de separar fisicamente a Alemanha 
Ocidental da Alemanha Oriental duran-
te a guerra fria. Durante a entrevista, o 
deputado deixou claro mais uma vez 
seu posicionamento a favor do impea-
chment e disse que o Brasil deve retirar 
o PT do poder o mais rápido possível. 
"Cada vez mais estamos no colo do 
comunismo", afirmou. "E o parto que o 
Brasil tem que fazer desse corpo estra-
nho, chamado PT, tem que ser o mais 
rápido possível. Quanto mais demorar, 
mais difícil será de nos afastarmos, não 
só da crise, mas também de um socia-
lismo que é indesejado por parte de to-
dos os brasileiros de bem. (Fonte: Site 
Revista ÉPOCA)
VAI FAZER FALTA? A juíza Luciana de 
Moura, da 7ª Vara Federal de Brasília, 
suspendeu a nomeação do procurador 
da República Eugênio Aragão no cargo 
de ministro da Justiça: “Embora ao MP 
seja garantida autonomia funcional, é 
certo que a Constituição de 88 trouxe 
vedação expressa quanto à possibili-
dade de seus membros ocuparem ou-
tro cargo ou função, a não ser uma de 
magistério. Tal impedimento também se 
aplica, sim, aos membros do MP que 
tomaram posse antes da promulgação 
da CF/98, uma vez que permitir a es-
ses agentes públicos a acumulação de 
outros cargos traduziria interpretação 
extensiva à exceção, dando a tais pro-
curadores o privilégio, odioso, de violar 
a própria Constituição”. A Advocacia-
-Geral da União vai recorrer, mas pode 
nem dar tempo, porque Nelson Jobim 
já está pronto para assumir o Ministé-
rio da Justiça, segunda-feira que vem, 
quando Michel Temer assumir o lugar 
da Dilma...
MCDONALD'S É INVESTIGADO POR 
SUSPEITA DE SONEGAÇÃO - HÁ 
INDÍCIOS DE QUE A EMPRESA ADO-

TOU MEDIDAS PARA PAGAR MENOS 
IMPOSTOS NO BRASIL - O Ministério 
Público Federal em São Paulo instau-
rou investigação para apurar a suspeita 
de sonegação tributária e de concor-
rência desleal por parte do McDonald's. 
A portaria assinada pelo procurador 
Marcos José Gomes Corrêa estabele-
ce a abertura de inquérito civil contra a 
Arcos Dourados, que detém os direitos 
de exploração das franquias no País, a 
norte-americana Mc Donald's Corpora-
tion, além de outras quatro empresas 
relacionadas às atividades da rede de 
fast-food no Brasil. A investigação é 
resposta a uma representação proto-
colada pela União Geral dos Trabalha-
dores (UGT). Segundo o documento 
de 1,8 mil páginas, agora acolhido pelo 
MPF, há indícios de que a empresa 
adotou medidas para pagar menos im-
postos no Brasil. A UGT também acusa 
a rede de fast-food de "exercer controle 
excessivo sobre os negócios dos fran-
queados, (...) com o objetivo de ma-
ximizar seus lucros". Esse é mais um 
capítulo, agora regional, de um esforço 
de sindicatos internacionais que, no 
primeiro semestre do ano passado, di-
vulgou o relatório Golden Dodges, que 
indica que o McDonald's teria deixado 
de pagar US$ 1,8 bilhão em impostos, 
na Europa, entre 2009 e 2013. "Nós 
reunimos aqui no Brasil um volume 
grande de documentos, mas não temos 
provas, apenas suspeitas", afirma o ad-
vogado Alessandro Vietri, sócio do Piza 
Advogados, escritório que faz a coorde-
nação jurídica das ações das entidades 
sindicais. O próximo passo é o MPF 
convocar a empresa para responder às 
acusações e apresentar sua defesa.
DEMISSÕES - GM pretende demitir 
1.500 trabalhadores. Demissões se-
riam realizadas na fábrica da General 
Motors em São Caetano do Sul. A Ge-
neral Motors comunicou ao sindicato 
um plano para despedir a 1.500 traba-
lhadores de uma fábrica no Brasil, após 
demitir, no início de fevereiro, outros 
517 operários de outra fábrica no país. 
As demissões seria realizadas na fábri-
ca da General Motors em São Caetano 
do Sul, cidade da região metropolitana 
de São Paulo, segundo informou o sin-
dicato local. Os trabalhadores afetados 
estavam desde outubro passado sem 
trabalhar, mas cobrando salário, em re-
gime de suspensão temporária de con-
trato com previsão de voltar em breve 
aos seus postos. Em fevereiro, a em-
presa despediu outros 517 trabalhado-
res da fábrica em São José dos Cam-
pos, cidade localizada a 90 quilômetros 
de São Paulo.As vendas e a produção 
caíram no ano passado, o que levou as 
empresas  automobilísticas a tomarem 
medidas para adequar a oferta à de-
manda, incluindo a concessão de férias 
coletivas e o aumento de demissões.
FATURAMENTO - O Faturamento do 
setor atacadista distribuidor cresceu 
em termos nominais 5,12% em janei-
ro na comparação com o mesmo mês 
de 2015, segundo dado da Abad. Em 
relação a dezembro, houve queda de 
-13,85%. Já em termos deflaciona-
dos, o faturamento mantém tendência 
negativa, com retração de -5,05% na 
comparação anual e -14,93% em rela-
ção a dezembro. "Há uma combinação 
de fatores na economia que preocupa 
a cadeia de abastecimento. O desem-
prego em um patamar expressivo e a 
renda do trabalhador sendo corroída 
pela inflação fazem com que o consu-
midor mantenha alto o nível de descon-
fiança", afirma o presidente da ABAD, 
José do Egito Frota Lopes Filho. (Portal 
NewTrade - São Paulo/SP) 
CRISE - O que é uma crise? A palavra 
abrange vários aspectos como, por 
exemplo, uma manifestação violenta, 
estado de dúvidas e incertezas, fase 
difícil e grave na evolução das coisas, 
dos fatos, das metas e daí para frente. 
Uma das crises a que nos referimos é 

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

a nossa nas esferas da política, da eco-
nomia, na esfera social principalmente 
na falta de emprego já que temos mi-
lhões de brasileiros sem trabalho. A alta 
é grande no custo de vida, o preço dos 
alimentos nos supermercados assusta 
a todos e daí para frente. o dinheiro 
esta cada vez mais curto. Hoje, com a 
descoberta no rombo da Petrobras e a 
prisão de alguns gatunos de colarinho 
branco, tudo se modificou e as coisas fi-
caram mais difíceis. Temos que nos ba-
sear, entretanto, naquele ditado: "Não 
há mal que sempre dure, nem bem que 
nunca se acabe". Uma das crises que 
nos chamam a atenção e acredito do 
mundo inteiro é a dos migrantes. Milha-
res deles com crianças e mulheres mor-
rem quase sempre afogados no Medi-
terrâneo, porque tentam atravessar o 
oceano em embarcações primitivas, 
sem o mínimo de segurança. Uma onda 
mais forte, e pronto, tudo se acaba. Este 
sacrifício que eles fazem é para buscar 
a liberdade, já que a guerra domina 
seus países e a morte é uma constante. 
Na TV vimos migrantes sendo maltra-
tados pela polícia da Macedônia que 
usou gás lacrimo-gêneo para detê-los, 
não permitindo sua entrada na Grécia. 
Uma válvula de escape para a Europa. 
As cenas são terríveis com mulheres e 
crianças pisoteadas nos conflitos com a 
polícia. Não vamos reclamar de nossa 
crise aqui, se compararmos com a dos 
migrantes. Só Deus pode responder! 
Por aqui a crise é passageira e suportá-
vel. Vamos em frente. Quem viver verá!  
(Francisco Risola - Jornal da Cidade - 
Poços de Caldas/MG)
CRUZEIRO - O MAIOR DO MUNDO
A indústria de cruzeiros marítimos con-
tinua mandando brasa. Foi lançado ao 
mar, no porto francês de Saint Lazai-
re, o maior navio dessa modalidade, 
que ganhou o nome de Harmony of 
the Seas. O mastodonte marinho pode 
transportar até 8 mil passageiros e 2 mil 
tripulantes. Tem 25 restaurantes, deze-
nas de bares e lanchonetes, teatros e 
piscinas. É mais alto do que a Torre Ei-
ffel. No momento, encontra-se em perí-
odo de testes. Em maio, será entregue 
à Royal Caribbean para fazer rotas no 
Caribe. (Jornalista Mário Fontana - Belo 
Horizonte/MG)
INTERNET - Oito dicas de segurança 
para comprar na Internet. Atenção ao 
inserir dados do cartão de crédito. Para 
quem deseja aproveitar as promoções, 
o Site Blindado preparou um guia com 
melhores práticas para garantir uma ex-
periência positiva de compras online. O 
país já é um dos principais mercados 
digitais do planeta e a segurança é fator 
decisivo para 56% dos consumidores, 
segundo pesquisa do Conecta-Ibope. 
É importante que o consumidor busque 
lojas de credibilidade para fazer suas 
compras pela internet. Certificar-se de 
que a loja é segura e que os dados 
pessoais solicitados para a finalização 
da compra não serão usados indevida-
mente é essencial. Alguns passos são 
importantes na hora de escolher em 
que site comprar. - 1- Identifique as cer-
tificações de segurança na loja virtual 
Procurar na home - página inicial - da 
loja virtual selos de segurança, como 
o Selo Site Blindado, que indicam a 
confiabilidade da empresa. Clique no 
selo para checar sua autenticidade e 
auditoria diária. Muitos portais tentam 

enganar o consumidor inserindo ape-
nas a imagem do selo. Os verdadeiros 
selos, ao serem clicados, oferecem 
informações sobre a loja virtual e sua 
autenticidade.  - 2-Atenção ao inserir 
dados do cartão de crédito Na hora de 
efetuar o pedido, é importante observar 
se a tela de informações confidenciais, 
como as de pagamento, está com o ca-
deado ativado e se o endereço do site 
inicia com HTTPS://, "s" de segurança.  
- 3-Use computadores confiáveis. Não 
é indicado comprar online de qualquer 
computador, principalmente de lugares 
públicos, como universidades e lan 
houses, onde muitas pessoas também 
acessam. O consumidor deve procurar 
fazer sua compra online em computa-
dores e dispositivos móveis confiáveis. 
- 4-Verifique se o antivírus está atuali-
zado. Não se deve fazer compras de 
computadores que não tenham pro-
gramas de antivírus atualizados. Eles 
estão mais suscetíveis aos ataques e 
roubos de informação. - 5-Identifique 
o remetente de e-mail promocional. 
Tomar cuidado com e-mails desconhe-
cidos. O remetente e o assunto preci-
sam ser confiáveis. - 6-Não use senhas 
comuns - É importante criar senhas 
difíceis de serem reconhecidas. Utilize 
letras, números e caracteres e opte por 
senhas mais longas. Senhas comuns 
costumam ser facilmente descobertas.  
- 7-Confira informações de reembolso 
e política de troca. Verifique sempre o 
regulamento do site, a política de troca 
e as taxas antes de concluir a compra 
online. - 8-Verifique o endereço físico 
da loja virtual. As empresas que comer-
cializam pela internet devem deixar em 
evidência as informações como CNPJ, 
endereço físico e o número de telefone. 
Portanto, se essas informações não 
estiverem visíveis, sugerimos não efe-
tuar sua compra no site. Para garantir 
uma compra segura, a Site Blindado 
oferece ainda o Selo Flutuante, desen-
volvido para reforçar a credibilidade e 
a segurança em lojas virtuais. O selo 
acompanha todos os passos do clien-
te, independente da altura da barra de 
rolagem, permitindo ao consumidor 
identificar a segurança do site a qual-
quer momento. (Portal NewTrade - São 
Paulo/SP)
POSTAL SAÚDE - Operação investi-
ga propina nos Correios - A Lava Jato 
apura um suposto esquema de pa-
gamento de propina por contratos na 
Postal Saúde, gestora dos planos de 
assistência médica dos Correios. Para 
fechar negócio com a operadora, uma 
empresa teria pagado suborno a diri-
gentes da estatal ligados ao casal de 
ex-ministros Paulo Bernardo (Comuni-
cações) e Gleisi Hoffmann (Casa Ci-
vil), senadora pelo PT. As informações 
são tratadas num acordo de delação 
premiada, segundo o jornal "O Esta-
do de S.Paulo". Conforme a denúncia, 
a Unibem Medicina e Segurança do 
Trabalho pagava aos responsáveis por 
viabilizar o negócio uma comissão so-
bre o valor mensal recebido da Postal 
Saúde. Entre beneficiários estariam o 
ex-presidente de Gestão de Pessoas 
dos Correios Nelson Luiz Oliveira de 
Freitas, o ex-diretor da Postal Saúde 
Alexandre Câmara e o ex-conselheiro 
dos Correios Leones Dall'Agnol. Todos 
negaram irregularidades. (Jornal O 
Tempo - Belo Horizonte/MG)
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 Senadores da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidada-
nia (CCJ) aprovaram nesta quarta-
-feira (13), uma proposta de refor-
ma política que determina o fim 
da reeleição para cargos no Exe-
cutivo. O texto do relator Antonio 
Valadares (PSB-SE) segue agora 
para discussão e votação no ple-
nário do Senado Federal. Depois, 
volta para a Câmara dos Depu-
tados, onde foi desmembrado da 
PEC 113/2015, que abriu a janela 
partidária. Acolhida sem pedido de 
urgência na CCJ, a proposta pelo 
fim da reeleição é um dos com-
promissos assumidos pelo vice-
-presidente Michel Temer com a 
oposição, caso assuma o Palácio 
do Planalto, com a eventual saí-
da da presidente Dilma Rousseff. 
O objetivo é sinalizar que Temer 
não possui intenção de disputar as 
eleições em 2018. Aliados do vice-
-presidente consideram que, às 
vésperas da votação do impeach-
ment, este ainda não é o momento 
para tratar do tema. Na proposta, 
foi incluída uma cláusula de bar-
reira para a atuação dos partidos, 
que impõe maior rigor para a cria-
ção de novas legendas. A emenda 
da senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) propõe acesso ao 

fundo partidário e a propaganda 
gratuita no rádio e na televisão 
para os partidos que tiverem can-
didatos eleitos com no mínimo 
1,5% dos votos válidos, distribu-
ídos em um terço dos Estados. 
Em 2022, a proporção subiria para 
2%. O relatório foi aceito com res-
salvas de alguns parlamentares. O 
senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
defendeu que, com a mudança no 
sistema eleitoral, também seja al-
terado o tempo de mandato eletivo 
de quatro para cinco anos. Já o 
senador Ronaldo Caiado (DEM-
-GO) propôs uma emenda, que 
foi rejeitada, para condicionar a 
portabilidade da parcela do fundo 
e do tempo de propaganda conce-
didos ao parlamentar que muda de 
legenda. Como regra transitória, a 
PEC 113A/2015 garante aos pre-
feitos que já estão no cargo e ain-
da não foram reeleitos a oportuni-
dade de se candidatar novamente. 
A proposta possui ainda uma série 
de medidas para mudanças no 
sistema eleitoral, relacionadas a fi-
nanciamento de campanhas, fundo 
partidário e fidelidade partidária. A 
proposição indica ainda a redução 
do número mínimo de assinaturas 
para projetos de leis de iniciativa 
popular. (Fonte: Site UOL)

Senadores da CCJ aprovam fim da 
reeleição para cargos no Executivo

Inauguração de Rede de 
Vizinhos Protegidos na zona rural
 Apontado como um dos 
últimos aliados do governo no 
PMDB, o presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), dis-
se nesta quarta-feira que o voto no 
processo do impeachment é uma 
"questão de consciência" e criticou 
a postura de partidos que deixaram 
recentemente a base do governo e 
passaram a apoiar o processo que 
pode levar à derrubada da presi-
dente Dilma Rousseff do poder. 
Segundo o senador, as legendas 

não deveriam exigir que suas ban-
cadas votassem unidas a favor ou 
contra a queda da petista. Até o 
momento, fecharam questão pró-
-impeachment o PRB e as siglas de 
oposição, enquanto o governista 
PR e os recém-desembarcados PP 
e PMDB vão liberar as bancadas. 
"Esse fechamento de questão nos 
partidos é uma forçação de barra, 
porque o que vamos ter é um julga-
mento do impeachment, que, mais 
que uma questão partidária, é, so-

bretudo, uma questão de consciên-
cia", disse. O presidente do Sena-
do evitou fazer projeções sobre a 
celeridade do processo de impe-
achment na Casa caso a Câmara 
dos Deputados aprove, no domin-
go, a admissibilidade do pedido 
contra a presidente Dilma. No caso 
de Fernando Collor de Mello, em 
1992, o Senado acelerou a tramita-
ção do processo, recebeu a docu-
mentação do impeachment no dia 
30 de setembro e afastou o então 
presidente já no dia 2 de outubro. 
"Eu não sou cartomante ou quiro-
mante para fazer previsões. Tudo 
tem o seu tempo. O impedimento 

também tem seu tempo. É impor-
tante que se observem os prazos 
e que o presidente seja isento. Se 
o presidente da Casa não for isen-
to, não guardar independência e 
responsabilidade que deve ter no 
cargo, ele acabará desequilibran-
do o processo e esse não é o meu 
propósito", afirmou, em um recado 
velado ao presidente da Câmara 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aliado 
do vice-presidente Michel Temer e 
um dos principais artífices do im-
peachment de Dilma. "Não vai o 
Senado ter um presidente que vai 
desequilibrar o processo", comple-
tou.

Justiça derruba liminar que barrava 
Eugênio Aragão como ministro

 O Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região derrubou nesta 
quarta-feira a liminar que impedia 
que o atual ministro da Justiça, 
Eugênio Aragão, permanecesse 
no cargo e, ao mesmo tempo, nos 
quadros do Ministério Público. A 
decisão vale até que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) julgue um 
processo em que a nomeação de 
Aragão é questionada. A 7ª Vara 
Federal em Brasília havia determi-
nado nesta terça-feira a suspensão 
do decreto de nomeação de Ara-
gão. A decisão, tomada pela juíza 
federal substituta Luciana Raquel 
Tolentino de Moura, atendia a uma 
ação popular e levava em conta o 
argumento de que a Constituição 
proíbe que promotores e procura-
dores exerçam funções que não 
sejam as do Ministério Público. A 
única exceção seria a autorização 
para atuarem como professores. 

Luciana Raquel havia citado em 
sua decisão o recente julgamen-
to em que o Supremo analisou o 
caso de Wellington Lima e Silva, 
anteriormente nomeado ministro 
da Justiça. E disse que a restrição 
de acúmulo de cargo imposta a 
integrantes do Ministério Público 
vale do mesmo modo para aque-
les que tomaram posse antes da 
promulgação da Constituição de 
1988, como é o caso de Eugênio 
Aragão. "Tal impedimento tam-
bém se aplica, sim, aos membros 
do MP que tomaram posse antes 
da promulgação da CF/98, uma 
vez que permitir a esses agentes 
públicos a acumulação de outros 
cargos traduziria interpretação ex-
tensiva à exceção, dando a tais 
procuradores o privilégio, odioso, 
de violar a própria Constituição", 
disse ela. (Fonte: Site Revista 
VEJA)

Maioria do Senado apoia afastamento
 Levantamento feito pelo 
Estado mostra que já há 42 se-
nadores favoráveis à abertura de 
processo por crime de responsa-
bilidade contra a presidente Dilma 
Rousseff e 17 os que se declara-
ram contrários. Dez parlamenta-
res se disseram indecisos, 8 não 
quiseram responder e 4 não foram 

encontrados. Para que o processo 
seja admitido e aberto no Senado, 
são necessários 41 votos.
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ALUGO 
EXCELENTE CASA

Policia Militar combatendo trafi-
co de drogas na cidade do Prata

 Durante operação antidro-
gas a menor M.L. B, foi abordada pe-
los policiais encontrado com ela R$ 
151, 00 reais em dinheiro em notas 
fracionadas, 01 aparelho de telefone 
celular e próximo a ela, foi localizado 
um prato contendo: 10 pedras de cra-
ck preparadas prontas para a venda, 
resquícios da mesma droga e 01 la-
mina de barbear que era usada para 
preparar o entorpecente. A menor foi 
apreendida e conduzida a delegacia 
de policia, juntamente com a droga, o 
dinheiro e os materiais apreendidos. 

 Durante operação antidro-
gas próximo ao Bairro Morada do Sol, 
policiais depararam com o autor Cel-
so Pereira de Souza, conduzindo uma 
motocicleta Honda CG 160 FAN. Cor 
preta, placa PXM8858, de Prata/MG, 
que ao perceber a presença das viatu-
ras evadiu em alta velocidade, sentido 
a MG 497, próximo ao cemitério novo, 
o autor abandonou o veiculo e aden-
trou correndo em uma plantação de 
seringueira que fica logo adiante. Foi 
feito cerco e buscas no meio da plan-
tação, mas o autor não foi localizado. 
O autor já foi preso 03 vezes por trafico 
e se encontrava no regime semiaberto, 
(albergue), porem não compareceu no 
presidio para cumprir a determinação 
judicial. Durante as buscas no veiculo 
foi localizado debaixo do banco 01 in-
volucro contendo 08 buchas de maco-

nha. A droga foi apreendida e entregue 
na delegacia de policia, juntamente 
com o veiculo apreendido.

 Durante operação antidro-
gas policiais receberão denuncia, 
que o autor David Marcela Pereira de 
Araújo, residente no bairro Esperança, 
estaria traficando entorpecente. Com-
parecerão ao local onde depararam 
com o autor defronte a residência, 
ao avistar as viaturas tentou adentrar 
para o interior do imóvel, porem foi 
contido pelos militares. Durantes as 
buscas na casa foi localizado em cima 
do guarda roupa, um involucro conten-
do aproximadamente 41 gramas de 
uma substancia de cor branca pareci-
da com cocaína; dentro da gaveta do 
guarda roupa, 02 buchas de maconha, 
R$ 67,60 reais em notas fracionadas e 
moedas e 01 aparelho de telefone ce-
lular. O autor foi preso e conduzido à 
delegacia de policia, juntamente com a 
droga e os materiais apreendidos.

Apreensão de duas armas de fogo 

  Durante operação batida 
policial, policiais obtiveram informação 
que o autor Silvio Roberto Ferreira Sil-
va, residente no bairro Jacarandá, es-
tava de posse de duas armas de fogo. 
De imediato deslocaram ao local e com 
autorização do autor realizaram uma 

 Durante operação antidro-
gas próximo ao Bairro Morada do Sol, 
policiais depararam com o autor Cel-
so Pereira de Souza, conduzindo uma 
motocicleta Honda CG 160 FAN. Cor 
preta, placa PXM8858, de Prata/MG, 
que ao perceber a presença das viatu-
ras evadiu em alta velocidade, sentido 
a MG 497, próximo ao cemitério novo, 
o autor abandonou o veiculo e aden-
trou correndo em uma plantação de 
seringueira que fica logo adiante. Foi 

feito cerco e buscas no meio da plan-
tação, mas o autor não foi localizado. 
O autor já foi preso 03 vezes por trafico 
e se encontrava no regime semiaberto, 
(albergue), porem não compareceu no 
presidio para cumprir a determinação 
judicial. Durante as buscas no veiculo 
foi localizado debaixo do banco 01 in-
volucro contendo 08 buchas de maco-
nha. A droga foi apreendida e entregue 
na delegacia de policia, juntamente 
com o veiculo apreendido.

busca minuciosa no interior do imóvel, 
onde foi localizado em cima do guarda 
roupa do autor, 02 (duas) espingardas 
uma carabina calibre 22 e a outra pol-
veira. O autor foi preso e conduzido à 
delegacia de policia, juntamente com 
as armas de fogo apreendidas.
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Com alto risco de impedimento, pe-
telândia reagirá com ou sem violên-
cia ao que Dilma chama de "golpe"?

China garante crescimento das 
exportações brasileira de carne 

bovina no trimestre
 As exportações brasi-
leiras totais de carne bovina in 
natura e processada em mar-
ço cresceram 23% em relação 
ao mesmo mês de 2015, e os 
preços obtidos subiram 9%, se-
gundo informações do Secex do 
Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Na soma de março fo-
ram exportadas 136.596 tone-
ladas em 2016 contra 111.381 
toneladas no mesmo mês de 
2015. A receita foi de US$ 503,7 
milhões em 2016 contra US$ 
462,7 em 2015. No acumulado 

trimestre (jan/fev/mar), a movi-
mentação cresceu 17% em to-
neladas de 305.786 toneladas 
para 356.327 toneladas e 2% em 
valores de US$ 1,31 bilhões para 
US$ 1,34 bilhões. “O grande 
responsável para o crescimento 
das exportações de carne bovina 
neste início de ano foi o merca-
do chinês que aumentou suas 
compras, no mesmo período, de 
85.530 toneladas em 2105 para 
122.254 toneladas em 2016”, in-
forma o Presidente Executivo da 
ABRAFRIGO, Péricles Salazar. 
(Fonte: Revista AG)

 Com a temporada de 
traições escancarada na base 
aliada, Dilma Rousseff tem gran-
des chances de sofrer impea-
chment e terminar afastada do 
cargo, por 180 dias, até a deci-
são final pelo Senado. Já admi-
tindo o concreto risco de perder 
na votação que começa domin-
go, a partir das 14 horas, Lula 
e a petelândia estudam como o 
ainda fiel aliado peemedebista 
Renan Calheiros poderá salvá-
-los, mais adiante. A tendência é 
que o PT prove o gosto amargo 
de mais trairagem, com o alto 
risco da pragmática adesão do 
Presidente da Lava Jato a Mi-
chel Temer - vice que assumirá 
a o trono presidencial do Palácio 
do Planalto. A grande pergunta 
é: de que maneira o PT e seus 
aliados mais radicais do PC do 
B pretendem reagir ao que in-
sistentemente chamam de "gol-
pe" do impeachment? Agirão 
no mero esperneio dos traídos 
politicamente por uma base de 
politicagem inconfiável? Ou vão 
partir para a truculência, apelan-
do para a suicida violência dos 
pretensos movimentos sociais 
que escondem membros de fac-
ções criminosas? Fato concreto 
é que  briga na obscuridade da 
politicagem está apenas come-
çando... A grande torcida é que 
um engula o outro, na autofagia 
do desgoverno do crime organi-
zado... O Brasil merece ser pas-
sado a limpo.. Se efetivamente 
será, é outra História... A mori-
bunda Dilma Rousseff tem rea-
gido de forma patética ao risco 
cada vez maior de perder o car-
go. Ontem, botou seus aspones 
para publicarem no Twitter (@
dilmabr): "Gostaria de agrade-
cer o inestimável apoio dos 27 
deputados que votaram contra o 
Relatório da Comissão Especial 
do Impeachment". Na segunda 
twittada, complementou: "São 
27 heróis da democracia, de 11 
diferentes partidos, que tiveram 
a coragem de se voltar contra 
o relatório, instrumento de uma 
fraude". Teve mais dedada: " 
oram 41,5% dos votos da co-
missão. Precisávamos 33%. No 
plenário buscaremos fazer ain-
da mais. Humildade e confiança 
que vamos em frente"... O ghost 
Writter (redator fantasma do Pa-
lhasso do Planalto) não parou 
de digitar no agradecimento, 
em mais cinco postagens de até 
140 caracteres: "Deram o exem-
plo parlamentares do PT, PP, 
PMDB, PSD, PR, PDT, PC do 
B, PSOL, Rede, PT do B e PEN. 
Todos se posicionaram a favor 
da legalidade e contra um rela-
tório frágil. Meu agradecimento 
pela solidariedade. Pela firmeza 

de atitude ao rejeitarem o afas-
tamento de uma presidenta que 
não praticou crime de responsa-
bilidade. Honraram a democra-
cia e a Constituição". Depois, em 
cerimônia para claque favorável 
de estudantes, professores e 
puxa-sacos, no Salão Nobre do 
Palácio do Planalto, Dilma cen-
trou fogo em seus dois principais 
inimigos íntimos e imediatos: 
Eduardo Cunha, presidente da 
Câmara, e Michel Temer, o vice-
-Presidente de olho na butique 
da Dilma. Seguindo ordens de 
Lula, sem citar nominalmente a 
dupla Cunha-Temer, Dilma es-
cancarou, lendo o discurso arru-
madinho de ataque contra o que 
chamou de "chefe e vice-chefe 
do golpe": "Um deles é a mão, 
não tão invisível assim, que con-
duz com desvios de poder e abu-
sos inimagináveis o processo do 
impeachment. O outro esfrega 
as mãos e ensaia a farsa do 
vazamento de um pretenso dis-
curso de posse. Cai a máscara 
dos conspiradores". Fidelíssimo 
até outro dia ao desgoverno da 
aliança nazicomunopetralha com 
os peemedebostas, o presidente 
em exercício do PMDB, senador 
Romero Jucá, em defesa de Te-
mer, foi impiedoso com Dilma: 
"Lamento que a presidente Dil-
ma esteja perdendo o equilíbrio, 
colocando culpa em outras pes-
soas pelos erros do governo. E, 
mais do que isso, apelando para 
um enredo já ultrapassado: por-
que falar em golpe é o que falou 
o presidente Fernando Collor há 
muitos anos. Esse é um enredo 
batido, copiado e que não deu 
certo. Portanto, era melhor que 
a presidente tivesse um pouco 
mais de equilíbrio e análise dos 
seus próprios, das suas próprias 
limitações. Lamento que a pre-
sidente Dilma esteja perdendo 
a serenidade e esteja tentando 
culpar outras pessoas pelo de-
sacerto do seu próprio governo. 
Se a presidente quer procurar 
pessoas que atrapalharam o go-
verno, deve olhar para dentro do 
governo". Ainda na ofensiva con-
tra Dilma, Jucá defendeu o outro 
inimigo íntimo de Dilma: "O Edu-
ardo Cunha, como presidente da 
Câmara, deu apenas prossegui-
mento ao fato. O processo foi 
definido pelo Supremo Tribunal 
Federal no seu trâmite. Portan-
to, há o aval do Supremo nesse 
procedimento de impeachment. 
O governo está pagando pe-
los erros que cometeu. Não é o 
presidente Michel Temer, não é 
nenhum membro do Congresso 
que está fazendo alguma ação 
deliberada. O governo devia fa-
zer uma autocrítica e reconhecer 
a difícil situação que colocou o 
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Estado brasileiro". Romero Jucá 
também ironizou a proposta da 
petelândia para que Michel Te-
mer abandone a vice-Presidên-
cia, se quiser fazer uma oposi-
ção ética ao governo do qual faz 
parte: "Querer propor a renúncia 
do presidente Michel Temer é 
querer imolar alguém que não 
tem culpa no cartório. Se o mi-
nistro Jaques Wagner tiver que 
propor a renuncia de alguém, o 
melhor para o Brasil seria que 
ele propusesse a renúncia da 
presidente Dilma. Não sei se 
ele vai conseguir convencê-la. 
Temer não tem nenhum moti-
vo para renunciar, é um político 
experimentado e pode ser mui-
to importante nesse momento 
em que o país precisa redefinir 
o seu rumo e o seu caminho". 
Logo depois da contundente 
declaração, Romero Jucá usou 
o Twitter para dar uma explica-
ção técnico-política. Alegou que 
chamou MichelTemer de "Presi-
dente" porque ele é presidente 
eleito do PMDB - e não porque 
ele possa assumir o lugar de Dil-
ma a partir de segunda-feira. Na 
semana passada, Temer tirou li-
cença do comando do partido e 
passou o cargo ao vice Romero 

Jucá - que agora se transfor-
mou em um grande espancador 
da petelândia e do desgoverno 
que liderava até outro dia... Até 
domingo, vai rolar muita traição 
e desespero. É hora de muito 
conchavo e de corrida contra o 
relógio. Sem certeza absoluta de 
mais nada, os governistas espa-
lham que contam com 200 do 
total de 513 votos para derrotar 
o que chamam de "golpe do im-
peachment". A "oposição" alega 
que já teria 340 votos, faltando 
apenas dois para detonar Dilma. 
Se o desgoverno não impedir 
que seja atingido o mínimo de 
342 votos para o impeachment, 
Dilma será afastada, por 180 
dias, para que o Senado siga 
com o processo. A tendência 
previsível é de uma radicaliza-
ção política sem precedentes. 
Seja com a vitória parcial ou 
a derrota de Dilma. Se ela não 
cair agora, Cunha promete fazer 
andar mais nove pedidos de im-
pedimento contra ela oferecidos 
na Câmara... A grande dúvida 
continua: qual será a reação efe-
tiva da petelândia, ganhando ou 
perdendo? (© Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 13 de 
Abril de 2016).

CNA anuncia apoio ao impeachment 
da presidente Dilma Rousseff

 O presidente da Confe-
deração da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil (CNA), João Martins, 
anunciou, na semana passada, 
o apoio da entidade à aprovação 
do impeachment da presidente 
Dilma Rousseff pelo Congresso 
Nacional. A decisão, segundo ele, 
foi tomada após reunião com as 
federações de agricultura e pecu-
ária dos estados, diante do agrava-
mento da crise política e econômi-
ca e de manifestação recente, em 
solenidade no Palácio do Planalto, 
de um representante da Confede-
ração Nacional dos Trabalhadores 

na Agricultura (Contag) incitando 
a violência no campo por meio de 
invasão de propriedades rurais, na 
presença da presidente Dilma. “A 
presidente não está se mostrando 
capaz de unir a sociedade para 
um grande pacto de recuperação 
da economia”, justificou. Apesar 
de formalizar o apoio ao impeach-
ment, João Martins ressaltou que 
“a relação institucional com o Go-
verno continuará, mantendo-se as 
discussões sobre o plano agrícola 
e pecuário, a renegociação de dí-
vidas e outras demandas do setor”. 
(Fonte: CNA)


