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Entrega de uniformes nas 
escolas municipais

 A Prefeitura Municipal do 
Prata juntamente com a Secretária 
de Educação Liodê, realizaram a 
entrega de uniformes nas escolas 
Municipais. Com isso, oferecemos 

aos alunos, além da economia no 
orçamento dos pais, o direito de 
todos serem tratados com igual-
dade dentro do mesmo ambiente 
escolar.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Sindicato Rural de Pra-
ta, no exercício de suas funções estatutárias, 
CONVOCA os senhores membros do quadro 
de Associados e membros do Conselho Fiscal 
desta Entidade para a Assembleia Geral Ordi-
nária, que será realizada, em primeira convo-
cação, às 13h (treze horas), no dia 09 (nove) 
de maio de 2016, na sede do Sindicato Rural, 
(Praça Getúlio Vargas, 365, Centro), para se-
guinte ordem do dia: a) Analise e aprovação da 
Prestação de Contas relativa ao exercício de 
2.015; b) Assuntos Gerais. Caso não compare-
ça o número estatutário em primeira convoca-
ção, a Assembleia será instalada às 13h30min 
(treze horas e trinta minutos) do mesmo dia, em 
segunda convocação, com qualquer número de 
presentes, conforme disposto em nosso Estatu-
to, Prata, 13 de abri de 2016. FABRICIO FRAN-
CO VILELA – Presidente.

Copa Regional 2016
 A Equipe da Pratense venceu o time do Paranaíba por 3 a 0 neste 
ultimo domingo (17) com 02 gols de Queijinho e 01 gol do Magaiver.

Dia Mundial de combate ao câncer
 A Prefeitura do Pra-
ta e a Associação de Amparo 
a Crianças, Adolescentes e 
Adultos com Câncer de Uber-

lândia realizaram no dia 14 de 
abril ações de saúde e orien-
tações de prevenção ao cân-
cer.

Prata sediará etapa JEMG 
(Jogos Escolares de Minas Gerais)

 O Prefeito Municipal do 
Prata, Dr. Anuar Arantes Amui, 
através da Secretaria de Educa-
ção (Sra. Liodê) e Departamento 
da Divisão de Esporte e Lazer 
(Amauri Macedo), autorizou que 
nosso município, sedie os Jogos 
Escolares de Minas Gerais (Eta-
pa Microrregional). Jogos estes, 
que irão acontecer nos seguintes 
locais: CEL (Centro de Esporte 
e Lazer), Quadra Poliesportiva 
do Bairro Oliveira e Associação 
Comercial e Industrial de Prata 
(ACIPRA). Teremos competições 
nas seguintes modalidades: 
Handebol, Vôlei, Basquete, Fu-

tebol de Salão e Xadrez ( Masc. 
e Fem.). Os jogos acontecerão 
ente os dias 25 a 31 de abril de 
2016, a partir das 08;00 h. Convi-
damos toda a população praten-
se para acolherem com carinho 
nossos visitantes. Nesta compe-
tição, participarão em torno de 
600 (seiscentos) atletas das se-
guintes cidades: Prata, Campina 
Verde, Tupaciguara, Araguari, In-
dianópolis e Uberlândia. A aber-
tura dos jogos, será no dia 26 de 
abril às 19:00 h na Praça XV de 
Novembro. Venham, participem! 
O esporte da nossa cidade agra-
dece. (Amauri Macedo).

Campeonato Bela Vista
	 A	 final	 do	 4º	 campeona-
to do Bairro Bela Vista X Jardim 
Ana Carolina, aconteceu dia 17 de 
abril, no campo do Bairro Jardim 
Ana Carolina onde o time Alagoa-
no ( Cícero) venceu o Posto Pra-
tão (Lalau) por 2 a 1. Sagrando-se 

campeão o Alagoano e Vice-Cam-
peão o Posto Pratão. A Prefeitura 
do Prata sempre incentivando o 
esporte amador com a participa-
ção do Departamento de Esporte 
e Lazer. Organização Diemerson e 
Milton Baiano.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
APEX SE NEGA A INFORMAR VALO-
RES DE CONTRATO COM EMPRESA 
DE EMERSON FITTIPALDI - O bicam-
peão de automobilismo Emerson Fitti-
paldi reclama publicamente da falta de 
dinheiro	e	da	dificuldade	de	pagar	forne-
cedores de suas empresas. Mas a Apex, 
órgão ligado ao Ministério do Desen-
volvimento,	 tratou	 de	 ajudá-lo	 no	 final	
do ano passado. Arranjou um contrato 
com uma empresa nova de Emerson, a 
Octo, ainda não encrencada com a Jus-
tiça, logo depois de ela ser criada. Nada 
transparente, a Apex não quis revelar os 
valores dos repasses. Mas EXPRESSO 
descobriu: foram quase R$ 3 milhões. 
Sempre bom lembrar: a contratação 
ocorreu sem licitação. (Fonte: Site Re-
vista ÉPOCA)
PLANALTO ESTÁ NAS MÃOS DE RE-
NAN PARA TENTAR FREAR ÍMPETO 
DA OPOSIÇÃO NO IMPEACHMENT - 
Senadores	 petistas	 dizem	 que	 confiam	
no presidente do Senado, Renan Ca-
lheiros. Acreditam que ele não cederá 
às pressões da oposição para acelerar 
o andamento do processo do impeach-
ment na Casa. Como se percebe, não 
restaram muitas alternativas ao Palácio 
do Planalto.
O BRASIL ESTÁ ANDANDO PARA 
TRÁS - Em todos os sentidos e de todas 
as maneiras, não é apenas na economia 
que o Brasil está andando pra trás. Isso 
ocorre também na gestão pública, na 
educação, no nível de saúde, na quali-
dade de vida. Estamos parecendo ca-
ranguejo. Na década de 60 e 70 o Brasil 
chegou quase a exterminar o "Aedes" 
e hoje o "Aedes" coloca o Brasil de jo-
elhos. Além da queda do PIB-Produto In-
terno Bruto, sabemos que todos nossos 
índices estão em queda. Tivemos nos-
sa	 desclassificação	 de	 "bom	 pagador"	
por	 3	 das	 4	 agências	 de	 classificação.	
Mas o que o Brasil chegou ao topo foi 
na carga tributária e na taxa de juros, 
que de 2002 a 2015 dobraram de tama-
nho. Como pode um país de dimensões 
continentais, o 5o. em extensão maior 
do mundo, com uma população interna 
de 200 milhões conforme o IBGE, an-
dar pra trás? No mundo atual somen-
te dois países andam pra trás, Cuba e 
Venezuela, sendo que Cuba em 1958 
foi o maior produtor mundial de açúcar, 
hoje somente consome açúcar com a 
doação do Brasil, pois após os Castro 
dominarem Cuba é dependente da do-
ação brasileira de açúcar. A Venezuela 
que chegou a SER O 3o maior país pro-
dutor de petróleo, hoje depende de do-
ações do Brasil para gerar os alimentos 
e remédios. Somente o mercado interno 
poderia ser o principal suporte da ativi-
dade econômica pois nossa população 
de	200	milhões	seria	suficiente.	Ocorre	
que, o país sem liderança inteligente e 
vontade política, onde temos uma clas-
se	 que	 somente	 usa	 o	 poder,	 ficando	
o povo sem opções, sendo que os diri-
gentes somente enxergam seus bolsos, 
se esquecendo da saúde, educação e 
outros, deixando o povo sem rumo e o 
"desemprego" como única alternativa. 
Há alguns anos, chamou-se a atenção à 
carência mundial em madeira de lei e a 
abundância do solo brasileiro para suprir 
mundialmente esta commodity. Temos 
hoje mais de 8 milhões de Km2. de solo 
com plantio de madeira de lei e o mais 
importante não temos neve, vulcão, ter-
remotos. Temos sim 365 dias de sol por 
ano. Quando estudamos, vemos que a 
Alemanha, cuja extensão territorial e as 
condições	 climáticas	 são	 infinitamente	
menores e piores que no Brasil, hoje é 
a maior exportadora de madeira de lei e 
industrializada do mundo. Quando sabe-
mos	 disso	 ficamos	 com	 uma	 sensação	
de que existe alguma coisa muito "erra-
da" com a classe política brasileira, que 
não sabe nada do comércio mundial. O 
Brasil inteiro sabe que o Brasil possui 
aproximadamente 8,5 milhões de pro-
priedades rurais com extensão acima de 
20	 alqueires;	 se	 o	 governo	 fizesse	 um	
pequeno esforço para que 10% destas 
propriedades produzissem madeira de 
lei (mogno) em 15 anos poderíamos ser 
um dos maiores exportadores de ma-
deira de lei do mundo, o crescimento do 
nosso PIB poderia se duplicar se a coisa 

fosse bem feita. Os países do hemisfério 
norte precisam de 40 anos para se ter a 
madeira de lei no ponto de corte, sen-
do que no Brasil somente necessita de 
15 anos. Como exemplo podemos citar 
o preço de 1m3. de madeira de lei hoje 
vale US$ 3400,00. Além de poder trazer 
um enorme desenvolvimento agrícola 
também traria um belo desenvolvimen-
to no setor de manufaturados, com uma 
geração de empregos jamais vista no 
Brasil. 
(José Antonio Puppio - Air Safety - Jr.da 
Cidade - Poços de Caldas/MG)
CARGA TRIBuTÁRIA - O Brasil é o 
país com maior carga tributária da 
América Latina - O Brasil é o país com 
a maior carga tributária em toda América 
Latina e Caribe. Estudo da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) revela que brasilei-
ros pagam o equivalente a 33,4% do ta-
manho da economia em taxas e impos-
tos. Proporcionalmente, o montante é 
mais de 50% superior à média da região. 
Apesar de liderar a incidência de impos-
tos, a cobrança é desigual. Enquanto o 
Brasil está no grupo dos que têm menos 
impostos sobre a renda e lucro, é um 
dos que mais cobram sobre a segurida-
de social. Um novo estudo sobre esta-
tísticas	tributárias	confirma	a	percepção	
dos brasileiros de que a carga tributária 
é elevada. Em 2014, brasileiros desem-
bolsaram o equivalente a um terço do 
Produto Interno Bruto (PIB) para pagar 
impostos, taxas e contribuições. Essa é 
a maior carga entre 22 países listados e 
o dado brasileiro é mais de dez pontos 
percentuais superior à média de 21,7% 
registrada na América Latina e Caribe. O 
indicador brasileiro tem girado entre 32% 
e 33% do PIB desde 2005. "Argentina 
(com 32,2% do PIB), Barbados (30,4%) 
e Brasil (33,4%) estão consideravelmen-
te acima da média regional", destaca o 
estudo divulgado pela OCDE. "Países 
com níveis mais elevados de PIB per ca-
pita são mais propensos a apresentar os 
coeficientes	mais	elevados	de	impostos	
em relação ao PIB". Na região, a menor 
carga é a da Guatemala, que arrecada 
12,6% do PIB dos contribuintes. O es-
tudo revela que, efetivamente, o Brasil 
já tem uma carga tributária comparável 
a dos países ricos da OCDE - grupo 
dos 34 economias mais desenvolvidas 
do mundo-, onde a média de impostos 
equivale a 34,4% do PIB. O Brasil está 
um ponto percentual abaixo da média. 
Nesse grupo, o México tem a menor car-
ga, com o equivalente a 19,5% do PIB. 
Na outra ponta, a Dinamarca arrecada o 
equivalente a 50,9% do tamanho da eco-
nomia em impostos. (Jornal Diário Boca 
do Povo - Sete Lagoas/MG)
MANCADAS - FALTA DE ATENÇÃO - 
Diz um ditado antigo que nunca se deve 
brigar com gente que usa saia: mulher, 
juiz	e	padre.	No	final,	 o	 cidadão	acaba	
sempre perdendo. Lula foi arrumar briga 
logo com juízes togados. Já a presidente 
Dilma, em visita à Bahia, disse que, nos 
Estados	Unidos,	quem	fizer	grampo	de	
telefone vai preso. O que não correspon-
de à verdade. Aí, no caso, ela deve ter 
esquecido (ou então desconhecia o fato) 
de que o presidente Nixon, na Operação 
Watergate, teve seus telefonemas gram-
peados por ordem da justiça. Devido a 
esses grampos telefônicos é que Nixon 
se viu forçado a renunciar à Presidência 
dos EUA. Dona Dilma nunca pensa mui-
to no que diz. Ela é muito afoita. (Jorna-
lista Mário Fontana - Jr. Estado de Minas 
- Belo Horizonte/MG)
"I" DE INQuISIÇÃO - Responsável por 
toda	a	fiscalização	sanitária	no	Estado,	o	
Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) 
passou a ser chamado por represen-
tantes do agronegócio de "tribunal de 
inquisição". Os empresários reclamam 
que a atual gestão só se interessa pelos 
processos contra produtores rurais e até 
mesmo servidores contrários às práticas 
adotadas na entidade. Com isso, o tra-
balho sanitário em Minas Gerais estaria 
desmantelado. Os representantes do 
setor acusam o secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
João Cruz, de não intervir no órgão. A 
inércia do secretário já estaria incomo-
dando, inclusive, algumas lideranças do 
PMDB,	 que	 fizeram	 indicações	 para	 a	
pasta do Governo, que trata de políticas 
públicas para o setor. (Jornal O Tempo - 

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

Belo Horizonte/MG)
REFORMA ADMINISTRATIVA ELIMINA 
ÓRGÃOS DO GOVERNO DE MINAS - O 
governador Fernando Pimentel (PT) pre-
tende extinguir a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e outras seis uni-
dades da administração estadual. Criará 
uma secretaria, a de Administração Pri-
sional, e fundirá dois outros órgãos. 
Essa é a síntese da reforma adminis-
trativa que deve ser enviada nos próxi-
mos dias à Assembléia Legislativa com 
o intuito de economizar R$ 1 bilhão ao 
ano. Conforme informações obtidas com 
exclusividade pelo Hoje em Dia, a idéia 
do governo é acabar com duas pastas. 
Além do Desenvolvimento Econômico, 
será extinta a Secretaria Geral da Go-
vernadoria, cujo titular é Eduardo Serra-
no. No Desenvolvimento, ocupa o cargo 
Altamir Rôso, indicado pela Federação 
das Indústrias de Minas Gerais (Fie-
mg). A pasta tem por objetivo promover 
ações que resultem na atração de em-
preendimentos ao Estado. A função será 
compartilhada com outras secretarias e 
unidades do governo, como a de Obras 
Públicas e a Companhia de Desenvol-
vimento de Minas Gerais (Codemig). 
Fundações: No campo das fundações, 
serão extintas a Ruralminas e a Hidroex. 
Essa última estava sob o guarda-chuva 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, mas foi alvo de críticas 
por parte do atual governo. Foi criada em 
2009, ao custo de R$ 200 milhões, para 
promover o desenvolvimento de tecnolo-
gia e pesquisa em águas. Mas abriga um 
grande centro, a Cidade das Águas, de 
1 milhão de metros quadrados, no Triân-
gulo Mineiro, que, segundo governistas, 
está ocioso e inacabado. O complexo 
pode abrigar unidades de ensino. Tam-
bém será extinta a Fundação Helena 
Antipoff bem como o Instituto de Geoin-
formação e Tecnologia (IGTEC), e o es-
critório de representação em Brasília, 
que já havia perdido, no ano passado, 
o status de secretaria. Sob o comando 
da Secretaria de Obras, o Departamento 
de Obras Públicas (Deop) e o Departa-
mento de Estradas e Rodagem (DER) 
serão fundidos. Fazenda: Outra altera-
ção afetará as secretarias da Fazenda e 

do Planejamento. A folha de pagamentos 
não será mais administradas pelo Plane-
jamento, que tem como titular Helvécio 
Magalhães. Caberá à Fazenda, coman-
dada por José Afonso Bicalho, cuidar 
das questões salariais do governo. Esta 
será a segunda reforma administrativa 
promovida por Pimentel desde que as-
sumiu a gestão do Estado. Na primeira, 
criou quatro pastas e retirou o status de 
primeiro escalão de outras três. Agora, 
a expectativa é de que sejam extintos 
cargos comissionados. (Jornal Ocasião 
- Campo Belo/MG)
O VAREJO APANHA - A crise está fa-
zendo novas vítimas no varejo. A rede 
de moda masculina Yachstman entrou 
em negociação com bancos e forne-
cedores para reestruturar sua dívida. 
O empresário Dácio Oliveira, dono das 
redes Siberian, Crawford e Memove, faz 
um aporte de 42 milhões de reais para 
reduzir a dívida, que atualmente soma 
85 milhões de reais, e para expandir. A 
Cambuci, dona da fabricante de material 
esportivo Penalty, contratou a consulto-
ria Pluricorp para renegociar dívidas que 
somam cerca de 200 milhões de reais. 
No	fim	de	março,	a	Cambuci	deve	anun-
ciar que teve prejuízo de aproximada-
mente 40 milhões de reais em 2015. As 
empresas não comentaram. A Yachts-
man nega a reestruturação da dívida. 
JuSTIÇA - BRIGA FEIA NA DASLu - 
Está	ficando	ainda	mais	feia	a	briga	en-
tre a Laep, do investidor Marcus Elias, 
e o grupo liderado pelo empresário 
Creso Suerdieck pelo controle da vare-
jista Daslu - da qual os dois são sócios. 
Suerdieck e seus advogados protoco-
laram uma notícia-crime no Ministério 
Público Federal de São Paulo (MPF) 
contra Elias, seu sócio Flávio Silva Gui-
marães e Eduardo João, atual diretor 
estatutário da Daslu. Acusam João de 
ser um laranja dos antigos donos e de 
fraudar a contabilidade da empresa. Os 
advogados pedem ao MPF que investi-
gue os antigos donos por suspeitas de 
apropriação	indébita,	sonegação	fiscal	e	
retenção de imposto de renda. Pedem 
ainda sua prisão preventiva. Procurada, 
a Laep não retornou. (Revista Exame - 
São Paulo/SP)  

A Administração Fazendária do Prata informa:

 Da frota de 10.397 veículos, 4.971 veículos 
ainda estão sem pagamento do IPVA, o equivalente 
a 48% da frota, que corresponde a R$1.631.067,88 
(Hum milhão, seiscentos e trinta e hum mil, sessen-
ta e sete reais e oitenta e oito centavos.
 Do imposto recolhido, 40% vai diretamente 
para o município de licenciamento do veículo. 
Agora todos os veículos deverão estar portando o 
CRLV de 2016 até junho.
	 O	calendário	tem	como	base	o	número	final	
das placas para indicar o mês de vencimento do li-
cenciamento.	Em	maio	vencem	os	finais	de	placas	
de 1 a 5 e em junho, de 6 a 0.
 Deixar de pagar o licenciamento anual é con-
siderado, pelo artigo 230 do Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB), infração de trânsito gravíssima, com 
aplicação de multa de R$ 191,54, sete pontos na 
carteira e, ainda, medida administrativa de remoção 
do veículo.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

 Foi realizado na Uaitec 
Prata no dia 18 de abril, em perí-
odo integral o Curso de Capacita-
ção das Secretárias das Escolas 
Municipais (Sistema Sonner), mi-
nistrado pelo instrutor Nildo, onde 

será permitida a obtenção das in-
formações interligadas, facilitando 
o acesso aos dados de todos os 
alunos. É a Administração Munici-
pal e o povo transformando a nos-
sa cidade.   

Curso de capacitação 
das secretárias das 
escolas municipais

Certa de que perde no Senado, 
Dilma teme que seu fim seja no pro-
cesso contra a Petrobras nos EUA

 "Que Deus tenha miseri-
córdia desta Nação". O voto evan-
gélico, em tom de vingança divina, 
dado contra Dilma Rousseff pelo 
"Malvado Favorito" Eduardo Cunha, 
vale como premonição de vivencia-
remos tempos bem mais difíceis 
que agora. A autorização para o im-
peachment prosseguir no Senado, 
onde a previsão é de um placar de 
44 a 21 contra Dilma. De olho no 
trono dela, Michel Temer assumirá 
o cargo se a Presidanta renunciar 
(ela reluta em fazer isto) ou após o 
Senado considerar a denúncia da 
Câmara admissível, afastando-a 
por 180 dias, para a fase de julga-
mento, sob a presidência do titular 
do Supremo Tribunal Federal, o 
aliado petista Ricardo Lewando-
wski. Dilma terá a grande chan-
ce de pedir para sair, antes que 
isto aconteça, como fez Fernando 
Collor de Mello em 1992. O senador 
petista Lindbergh Farias já anteci-
pou qual será o tom contra o subs-
tituto de Dilma: “Mesmo que Temer 
venha a ser um presidente interino, 
não vai aguentar três meses no 
cargo. Ele é sócio de Cunha e nós 
vamos expor toda sua fragilidade”. 
Além de começar o espancamento 
a Temer, o PT tentará a inútil ma-
nobra de recorrer ao STF contra a 
decisão soberana da Câmara. A pa-
telândia não se conforma que tenha 
sido derrotada por Eduardo Cunha, 
réu no STF sob acusações da Lava 
Jato. A ironia histórica é que Cunha 
era	aliado	de	confiança	no	primeiro	
mandato, mas se transformou em 
inimigo mortal após a reeleição de 
Dilma. Também foi irônica a derro-
ta na Câmara (pelo placar de 367 a 
137, com sete abstenções e duas 
ausências. Desde 2003, quando 
Lula assumiu o poder, o PT estava 
acostumado a contar com os votos 
fiéis	 de	 195	 deputados,	 para	 qual-

quer questão. A dúvida é se Dilma 
foi vítima de traição ou se Michel 
Temer	foi	brindado	com	mais	fideli-
dade... Pouco importa... Nas ruas e 
nas redes sociais, o povo festejou a 
derrota de Dilma. Não dá para co-
memorar o fato objetivo de que o 
PMDB tende a continuar no poder 
federal há 31 anos. Ontem, a pete-
lândia	enfiou	a	viola	no	saco	e	rea-
giu apenas com indignação ao "gol-
pe" que tomou de Temer e Eduardo 
Cunha. Os petistas e aliados agora 
retornam ao que sempre souberam 
fazer muito bem: oposição. Gover-
nar não é com eles. Incompetência, 
demagogia populista e muita arro-
gância política foram traços fatais 
para eles e para as maiores vítimas: 
o cidadão brasileiro que é obrigado 
a suportar os prejuízos da turma do 
PT - sinônimo de Perda Total. A cri-
se econômica e a falta de diálogo 
com	a	infiel	base	parlamentar	foram	
fatais para Dilma. Desde ontem, pu-
xa-sacos dela insistem que a Presi-
danta	 promete	 lutar	 até	 o	 fim	 pelo	
mandato. Seria bom ela constatar 
que	o	fim	já	chegou...	Pede	pra	sair,	
Dilma... Antes que você termine sa-
ída	 e	 fique	 mais	 fragilizada	 ainda	
para ser processada pelos crimes 
cometidos quando foi presidente 
do Conselho de Administração da 
Petrobras. o Judiciário dos EUA só 
esperam	a	confirmação	de	sua	que-
da para indiciá-la na Corte de Nova 
York... O bacana - suportando seis 
horas de votação na frente da tele-
visão - foi conhecer a cara de cada 
um dos parlamentares que apare-
ceram para votar. O inédito voto do 
Tiririca foi impagável. E a ausência 
forçada da Clarissa Garotinho (pela 
gravidade política e pela gravidez)... 
O Domingão sem o Faustão foi, no 
mínimo, cidadão... (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 18 de 
Abril de 2016).
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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

STF e Senado definem ritual do im-
peachment, Temer articula e con-
spira, enquanto Dilma mal suspira

 O Presidente do Senado 
Renan Calheiros (investigado no 
mensalão e praticamente réu no 
Supremo Tribunal Federal) vai 
negociar com Ricardo Lewan-
dowski (Presidente da Corte) 
todos os detalhes do rito para o 
processo de impeachment da 
Presidenta Dilma Rousseff (por 
enquanto apenas imputada como 
autora de um crime de responsa-
bilidade que nega ter cometido, 
mas que pode ser alvo de outros 
processos, sobretudo contra a 
Petrobras, nos EUA, assim que 
deixar o poder - como bem lem-
brou o "Malvado Favorito" Eduar-
do Cunha (outro que é quase réu 
em ação no STF). Se tal notícia 
não parece o enredo do samba 
institucional do "afrodescendente 
com problemas mentais" é por-
que o famoso crioulo doido se 
transformou em Michael Jack-
son e virou purpurina cor-de-petê 
para formar uma dupla sertaneja, 
lá no céu ou no inferno, com o 
Celso Daniel - cadáver politica-
mente insepulto que assombra 
a petelândia. O retrato da lou-
cura institucional tupiniquim, em 
claro ritmo de ruptura, se torna 
mais dantesco ainda com as de-
lações premiadas da Lava Jato 
que apontam Luiz Inácio Lula da 
Silva como ordenador de propi-
na e comandante de processos 
de abafa contra o Judiciário, nos 
tempos em que ocupava o Poder 
Executivo - que comprava o Le-
gislativo, conforme comprovou o 
Mensalão. Esse Brasil maluco é 
o mesmo que promove um pro-
cesso de impeachment para tirar 
Dilma Rousseff, substituindo-a 
pelo mesmo grupo que ocupa o 
poder federal há 31 anos. Dilma 
transformou-se no "sofá do mari-
do corno": leva a culpa de tudo, 
é jogada fora, mas o clima de 
traição continua, sem a devida e 
merecida punição. Michel Temer 
está prontinho para assumir a 
Presidência	 da	 República,	 a	 fim	
de completar o projeto do PMDB 
de faturar alto com negócios bilio-
nários com infraestrutura e venda 
de ativos das estatais que a te-
merária (sem trocadilho?) gestão 
do PT e do PMDB detonou. Como 
brasileiro adora novela, começa 
mais uma logo mais. O Senado 
começa a cuidar, junto com o 
STF, do trâmite do impedimento 
da Dilma. A admissibilidade do 
impeachment no Senado deve 
passar fácil. Bastam 41 votos dos 
81	 senadores.	 Enquetes	 confir-
mam que existem 46 votos a fa-
vor, cinco indecisos, e outros 10 
que não revelam o voto. Já para 
tirar Dilma, são necessários mais 
votos. O atento leitor Claudio Ro-
berto Smoktunowics fez uma ob-
servação legal pertinente sobre a 
aprovação do impedimento presi-

Aumento das programações 
de abate exerce pressão de 

queda no mercado
 O mercado do boi gordo 
perdeu	 a	 firmeza	 das	 semanas	
anteriores. As programações de 
abate estão mais confortáveis, 
porém ainda há elevada ociosida-
de das indústrias. Nas praças de 
Barretos/SP e Araçatuba/SP, o boi 
gordo está cotado em R$ 155,50, 
arroba e R$ 156,50, arroba, à vis-
ta, respectivamente. Há indústrias 
ofertando valores menores, mas 
com menor volume de negócios 

realizados. O lento escoamento da 
carne com osso no atacado vem 
exercendo pressão de baixa no 
mercado. O boi casado castrado 
está cotado em R$ 9,49/kg, valor 
3,5% menor em relação à última 
semana. A margem de comercia-
lização da carne com osso voltou 
a recuar e atualmente encontra-
-se em patamar historicamente 
bastante desfavorável à indústria. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Prisão de autores de furto
 A Policia Militar recebeu 
denúncia anônima relatando que 
havia ocorrido o arrombamento 
de uma loja de celulares realizado 
por 02 indivíduos, os quais haviam 
evadido sentido Bairro Esperança, 
que na fuga, um dos autores ha-
via caído ao solo e provavelmen-
te estaria lesionado. De imediato 
policiais realizaram rastreamentos 
e localizaram o autor Olivelton e o 
menor infrator P. H. na Rua Gerô-
nimo Felizardo, sendo que ambos 
possuíam características seme-
lhantes e o menor infrator apre-
sentava escoriações  (ralados) no 
cotovelo e tornozelo direitos. O au-
tor e o menor infrator confessaram 
o furto e disseram que os mate-
riais furtados estariam escondidos 
na casa do menor. Na residência 

foram localizados 03 aparelhos de 
telefone celulares e um tablet que 
haviam sido subtraídos na loja.

dencial: "O impeachment no Se-
nado deve ser aprovado por, no 
mínimo, 2/3 dos votos, ou seja, 
54 votos condenando e não me-
nos.	Significa	dizer	que	28	votos	
contrários descartam a acusa-
ção, conforme art. 86 da CF/1988 
c/c art. 14 da Lei 1.079/1950. As 
sessões serão presididas pelo 
presidente do STF". A Petelândia 
não acredita mais na salvação 
da Dilma, embora ela seja ainda 
matematicamente possível. Po-
liticamente, é quase impossível, 
porque o afastamento dela inte-
ressa aos negócios bilionários 
dos dirigentes do PMDB. Por 
isso, a única saída para os petis-
tas é salvar a própria pele. Princi-
palmente a do chefão $talinácio. 
É por isso que a cúpula do PT 
promove nesta terça uma reunião 
de emergência, em São Paulo - 
mesma cidade em que Michel Te-
mer conspira e articula sua equi-
pe econômica e ministerial, com 
os prováveis nomes de Armínio 
Fraga, Henrique Meirelles e José 
Serra. Quem costura o processo 
é um futuro super-ministro de Te-
mer: Wellington Moreira Franco, 
presidente do Instituto Ulysses 
Guimarães e um dos maiores 
inimigos de Dilma. Outro inimi-
go dela, Eduardo Cunha, tam-
bém sempre foi grande parceiro 
de Temer. Até Renan Calheiros, 
que hoje parece amiguinho do 
petismo, encenando cuidados 
em favor de Dilma, também terá 
participação importante no "futu-
ro" governo (que é um espelho do 
passado). A raposa Michel Temer 
continua seu silêncio de maçom 
(irregular) sobre a Lava Jato. Ele 
sabe que os processos das de-
zenas de operações são o úni-
co obstáculo concreto para que 
consiga tomar o lugar de Dilma 
e conseguir a quase impossível 
missão de governar em paz. Só o 
Judiciário tem poderes para me-
xer com Temer, Cunha e Renan 
- incluindo Lula e demais políti-
cos que sempre juram inocência. 
Eis o retrato de um País que tem 
299 parlamentares com algum 
processo, sendo 76 já condena-
dos e, na prática, impunes. Triste 
retrato de um Brasil Capimunista, 
rentista e corrupto, no qual as ve-
lhinhas de Taubaté do tal "Deus 
Mercado Financeiro" acreditam 
que	 tudo	 ficará	 no	 melhor	 dos	
mundos possíveis, apenas com a 
saída da "incompetenta" Dilma e 
a entrada temerária do vice dela. 
A maioria do povo, cada vez mais 
PT da vida, segue a vida do jei-
to que pode e dá, protestando e 
torcendo pelo milagre econômico 
que tem tudo para não aconte-
cer - a não ser nas mentes dos 
especuladores. (© Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 19 
de Abril de 2016).
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