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Novas placas de sinalização e ruas com 
nomes são instaladas no Bairro Jardim 

Brasil e Residencial Mário Arantes

Obra entregue aos moradores dos 
Bairro Bela vista e Jardim Ana Carolina
 A Prefeitura Municipal do 
Prata através do Prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui, inaugurou na noite 
do dia 06 de maio a Academia ao Ar 
Livre que leva o nome do saudoso 
cidadão "Jarbas Rocha", na Praça 
Nossa Senhora Aparecida (Praça 
dos Maias). Esta obra é mais uma 
entre tantas que o Prefeito Dr. Anu-
ar, já inaugurou nos Bairros Bela 

Vista e Jardim Ana Carolina, dentre 
elas destacamos a construção de 
um Ginásio Poliesportivo, reforma e 
ampliação da UBSF (PSF) no Bairro 
Jardim Ana Carolina, reforma e mo-
dernização com a instalação da Vigi-
lância Sanitária no Bairro Bela Vista, 
pavimentação asfáltica, rede de es-
goto e iluminação pública em várias 
ruas de ambos os bairros.

 A Prefeitura Municipal 
de Prata, começou a instalar as 
placas de sinalização e placas de 
identificação dos nomes de ruas 
nos Bairros Jardim Brasil e Resi-

dencial Mário Arantes. A ação tem 
como objetivo tornar a identifica-
ção das ruas mais fácil e melhorar 
o visual da cidade. Cerca de 80 
placas já foram instaladas. 

Presidentes dos Sindicatos 
Rurais em reunião com a FAEMG

 O Presidente do Sindicato Rural, Fabrício Franco Vilela, visitou a 
abertura oficial da 82ª EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DAS RAÇAS ZEBUI-
NAS – EXPOZEBU 2016, em Uberaba, que é um polo de encontro da Ca-
deia Produtiva da Carne e Leite produzidos no Brasil.

 O Presidente do Sindi-
cato Rural - Fabrício Franco Vi-
lela e o Diretor Edesio Arantes 
Paixão, participaram da reunião 
em Uberlândia juntamente com 
40 lideres sindicais e com a pre-
sença do Presidente do Sistema 

FAEMG – Dr. Roberto Simões, 
para discutir a participação dos 
produtores nas próximas elei-
ções municipais, a atual crise 
política e econômica brasileira e 
os problemas da região que afe-
tam o agronegócio.

Dilma é afastada
Após quase 20 h de sessão, 
senado abre ação contra petis-
ta; temer assume interinamen-

te. Por 55 votos a 22, Senado 
aceita impeachment e Dilma é 
afastada da Presidência petis-

ta sofre derrota inapelável e fi-
cará fora do poder por até 180 
dias, enquanto a Casa realiza 

o seu julgamento. Número já 
seria suficiente para o afasta-
mento definitivo de Dilma.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BRASÍLIA - À ESPERA DO SE-
GUNDO TEMPO - Pois é. O primei-
ro jogo de decretação do impeach-
ment já foi concluído, com ampla 
vitória do time a favor da cassação 
do mandato de dona Dilma Rous-
seff. Por sinal, com uma goleada 
expressiva. Agora, vem aí a segun-
da partida, a ser disputada no cam-
po do Senado, com as previsões 
dos cronistas esportivos mantendo-
-se favoráveis ao time ganhador do 
confronto na cancha da Câmara 
dos Deputados. Ponto, portanto, 
para o time do técnico Michel Te-
mer, que tem tudo para abocanhar 
a taça a ser dada ao vencedor no 
final deste confuso campeonato. 
A se destacar que, até agora, não 
houve batalha com vítimas graves 
entre as torcidas. A se considerar 
também a hipótese de haver pror-
rogação da partida a ocorrer em 
outro estádio diferente, ou seja, no 
Tribunal Superior Eleitoral. Nesse 
caso, até o técnico Temer entraria 
na brincadeira. No mais, ainda tem 
de se aguardar para ver se alguns 
jogadores que já receberam cartão 
amarelo, como o ex-presidente Lula 
e os presidentes da Câmara e do 
Senado, Eduardo Cunha e Renan 
Calheiros, respectivamente, vão 
ser contemplados com merecidos 
cartões vermelhos. Cartões confir-
mados, poderão ser expulsos de 
vez do jogo. E vocês o que acham? 
(Jornalista Mário Fontana - Belo 
Horizonte/MG)
PIADA DO ANO - Vereadores 
de Belo Horizonte aprovaram em 
primeiro turno projeto de lei que 
proíbe o funcionamento de super-
mercados e hipermercados aos 
domingos. Estabelecimentos que 
descumprirem a legislação estarão 
sujeitos a multa diária a partir de R$ 
50 mil. A proposta é de autoria do 
presidente da Câmara Municipal, 
Wellington Magalhães (PTN), e do 
líder de governo, vereador Preto 
(DEM). O projeto foi aprovado com 
28 votos, enquanto o necessário 
seriam 21 votos. "O domingo é o 
dia reservado para ficar com a fa-
mília. O cidadão também tem o di-
reito de ir à igreja. Domingo é o dia 
do trabalhador", afirma Magalhães. 
Segundo ele, o projeto não visa 
beneficiar outros comerciantes, a 
exemplo de padarias, nem traria 
consequências como desemprego. 
O descumprimento da norma pode 
levar à multa de R$ 50 mil. Em 
caso de reincidência, o valor sobre 
para R$ 100 mil. O presidente da 
Câmara quer acelerar a tramitação 
da matéria e explica que, caso não 
haja emendas ao texto, a votação 
em segundo turno pode ocorrer 
normalmente. Mas, para valer, 
além se ser aprovado em segundo 
turno, o texto precisa passar pelo 
crivo do prefeito Márcio Lacerda 
(PSB). (Jornal Estado de Minas - 
Belo Horizonte/MG) 
BRASIL - A situação crítica do Bra-
sil chegou a tal ponto que peque-
nas reformas não serão suficientes 
para alterar significativamente o 
atual quadro político e econômico. 
São necessárias reformas profun-
das na política para que possam 
ocorrer mudanças expressivas na 
área econômica. O sistema eleito-
ral brasileiro e o nosso modelo po-
lítico necessitam de mudanças pro-
fundas. Por exemplo, esse nosso 
presidencialismo de coalizão tem 
demonstrado ser imprestável. Essa 
quantidade absurda de partidos po-
líticos (a maioria inútil) tem que ser 

reduzida para, no máximo, quatro 
ou cinco partidos. Podemos muito 
bem ter eleições gerais únicas a 
cada cinco anos, com mandatos de 
cinco anos para todos os cargos, 
sem reeleição. Isso, citando ape-
nas três, entre muitas mudanças 
necessárias. Além disso, os polí-
ticos e governantes têm que estar 
dispostos a perder benefícios, van-
tagens e privilégios. A Constituição 
tem que ser respeitada, mas pre-
cisa estar adequada à realidade e 
às necessidades do país. Muitas 
mudanças necessárias e urgentes 
dependem de mudanças na Cons-
tituição Federal." (Sebastião Fer-
reira da Silva - Belo Horizonte/MG) 
PÁTRIA ENROLADORA - Coman-
dado por Aloizio Mercadante, o Mi-
nistério da Educação (MEC) segue 
enlouquecendo as editoras que 
publicam livros didáticos. No ano 
passado, o MEC parou de pagar 
as 12 parcelas de 80 milhões de 
reais mensais pelos 130 milhões 
de livros que seriam entregues em 
fevereiro de 2016. Mas fevereiro 
chegou e as editoras ficaram sem 
receber 400 milhões de reais. O 
MEC, então, pediu prazo até abril 
para quitar a dívida, mas o mês 
está terminando e ainda falta pagar 
143 milhões de reais. As editoras 
estão com a corda no pescoço, 
mas o governo já encomendou 
mais 1 milhão de livros. Quando vai 
pagar? Só Deus sabe. Para cobrar 
do contribuinte o governo é cam-
peão. Para pagar os fornecedores 
não tem data certa. Esse é o nosso 
país. (Revista Exame - São Paulo/
SP)
RESULTADO FISCAL - O resul-
tado primário acumulado de 2015 
foi deficitário em R$ 111,2 bilhões 
(1,88% do PIB), ante déficit de R$ 
32,5 bilhões (0,57% do PIB) em 
2014. De acordo com o Relatório 
Econômico Rosenberg & Asso-
ciados "no ano, o déficit nominal 
totalizou R$ 613 bilhões (10,34% 
do PIB), comparativamente ao dé-
ficit de R$ 343,9 bilhões (6,05% do 
PIB) em 2014. Com isso, 2015 ter-
mina também como o pior ano da 
série histórica, o resultado primário 
acumula um déficit de R$ 111,2 bi-
lhões ou - 1,88% do PIB (-R$ 38,8 
bilhões descontando o pagamento 
das pedaladas), em linha com nos-
sa projeção para o ano, ante um 
déficit de R$ 35,2 bilhões (termos 
reais) ou -0,57% do PIB no mesmo 
período de 2014, registrando dois 
anos de déficits primários conse-
cutivos e ao que tudo indica 2016 
terá o mesmo destino. O ano de 
2015 foi marcado por sucessivas 
revisões para baixo da meta, frus-
tração de receitas extraordinárias, 
tímidos cortes de despesas, dificul-
dades em aprovar medidas legisla-
tivas, crise política, troca de minis-
tros, etc. As várias ações, tanto do 
lado da receita quanto do lado das 
despesas, evidenciam que o ajuste 
fiscal não é dependente de meros 
retoques conjunturais, rearranjo de 
ministérios, cortes de alguns pro-
gramas ou troca de ministros, mas 
sim do enfrentamento de proble-
mas estruturais, principalmente o 
da rigidez dos gastos e "engessa-
mento" das principais despesas. As 
despesas previdenciárias, que cor-
respondem a 40% dos gastos do 
Governo Central (apenas INSS), 
ainda sem considerar a previdên-
cia do setor público, são um tema 
central para qualquer proposta 
sólida de ajuste fiscal estrutural". 
(Jornal Mercado Comum - Belo 
Horizonte/MG)

C l a s s i f i c a d o s
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 MÓVEIS DE SALÃO DE BELEZA: Tratar (34) 9.9781-9318 ou 3431-2442
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

 Depois de um período 
prolongado de seca, os principais 
reservatórios brasileiros apresen-
tam elevação dos níveis de ar-
mazenamento em 2016. De acor-
do com o Operador Nacional do 
Sistema (ONS), os reservatórios 
da região Sudeste/Centro-Oeste 
estão atualmente com 57,55% de 
sua capacidade, índice bem acima 
dos registrados no mesmo perío-
do do ano passado. Em Minas Ge-
rais, considerada a caixa d’água 
do país, as principais usinas tam-
bém apresentam, de forma geral, 
um desempenho melhor do que 
aquele verificado no ano passado. 
Nos últimos anos, a Cemig, em 
conjunto com o ONS e a Agência 
Nacional de Águas (ANA), adotou 
alguns procedimentos para pre-
servar o enchimento das barra-
gens, implementando uma política 
operativa coerente com o regime 
de escassez hídrica, como acon-
teceu na UHE Três Marias. “Es-
sas situações foram adotas em 
períodos de seca extrema e feitas 
com o intuito de preservar o reser-
vatório das usinas. Tivemos que 
adotar essa ação para manter um 
nível mínimo dos reservatórios, 
principalmente, no acentuado pe-
ríodo de seca dos últimos anos na 

Região Sudeste”, afirma Ivan Sér-
gio Carneiro, engenheiro de pla-
nejamento energético da Cemig. A 
Usina Hidrelétrica de Três Marias 
enfrentou períodos críticos nos 
últimos dois anos, especialmen-
te por causa do pequeno volume 
de chuva que ocorreu na bacia do 
rio São Francisco. Em 2014, ao 
final do período seco, o volume 
armazenado na represa atingiu 
apenas 2,57%. No ano passado, o 
reservatório continuou com níveis 
bem abaixo do ideal. Neste mo-
mento, no final do período úmido 
2015/2016, o reservatório registra 
37,54% do volume útil. “Tivemos 
que fazer a gestão da água para 
garantir o abastecimento nessa 
estação seca, que vai começar 
agora, para que não haja prejuízos 
aos usuários de montante e jusan-
te da usina”, destaca Ivan Sérgio 
Carneiro. O engenheiro da Cemig 
recorda, ainda, a importância do 
reservatório para o abastecimento 
das cidades próximas. Já a Usina 
de São Simão – a maior do parque 
gerador da Cemig, com uma capa-
cidade instalada de 1.700 MW – 
opera atualmente com 89,54% de 
capacidade, uma alta de 29,19% 
em relação ao mesmo período do 
ano passado.

Reservatórios das principais hidrelé-
tricas apresentam melhora em 2016

Níveis se recuperam no último 
período chuvoso

IPTU dos Bairros Colina Park e Jacarandá
 O escritório de vendas de lotes dos Bairros 
Colina Park Boulevard e Residencial Parque do Jaca-
randá informa aos compradores de que os carnês de 
IPTU, já se encontram disponíveis para serem entre-
gues aos mesmos no seguinte endereço: Praça XV 
de Novembro 559, ao lado do Banco HSBC.

 Os agentes e delegados 
da Polícia Federal souberam nes-
ta quarta-feira (11) que não terão o 
reajuste salarial pretendido antes 
do afastamento da presidente Dil-
ma Rousseff. Procurado por repre-
sentantes da categoria, o ministro 
da Justiça, Eugênio Aragão, disse 
que não poderia dar todas as ex-

plicações por que não estava con-
seguindo falar com o ministro do 
Planejamento, Valdir Simão. "Está 
incomunicável", disse Aragão aos 
policiais. Apesar da irritação com 
o congelamento dos salários, os 
policiais não conseguiram evitar os 
risos com a situação nada conven-
cional.

Ministro do Planejamento 
“some” e não explica congela-

mento de salários na PF
Agentes e delegados tinham expectativa 

de que Dilma indicasse os aumentos antes 
de ser afastada.
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Pesquisadores analisam extinção de 
dinossauros em MG devido a vulcão

 Sob a suspeita de que 
dinossauros possam ter sido 
extintos após a explosão de um 
vulcão há cerca de 80 milhões de 
anos, pesquisadores internacio-
nais iniciaram nesta terça-feira 
(10) uma expedição por cidades 
do Triângulo Mineiro e Alto Pa-
ranaíba. A análise de fragmen-
tos de fósseis de titanossauro 
descobertos no ano passado em 
Uberaba em rochas com cinzas 
vulcânicas sustentam a hipótese. 
Ainda é analisado se a explosão 
motivou o espalhamento de dia-
mantes. A visitação feita por pes-
quisadores de universidades do 
Brasil, Alemanha, Austrália e Es-
tados Unidos começou no Cen-
tro de Pesquisas Paleontológi-
cas de Peirópolis, bairro rural de 
Uberaba, expoente da paleonto-
logia brasileira. A 180 km do sí-
tio paleontológico, precisamente 

em Patrocínio, na região do Alto 
Paranaíba, havia um vulcão bati-
zado Serra Negra, extinto há um 
longo período não especificado. 
O geólogo da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG), 
Joachim Karfunkel, detalhou que 
a estrutura geológica pode ter re-
lação com a vida pré-histórica e 
a presença de pedras preciosas 
na região. "Os dinossauros estão 
dentro de uma massa rochosa 
que tem uma radioatividade um 
pouco maior, urânio e tório e ou-
tras análises que indicam que o 
material é vulcânico. Essa explo-
são gigante distribuiu todo esse 
material vulcânico, inclusive os 
diamantes”, disse. Recolhidas 
as amostras de rochas para es-
tudos, os pesquisadores seguem 
para análise em áreas de mine-
ração em Romaria e Coroman-
del. (Fonte: Portal G1)

Estudo se baseia na descoberta de cinzas vulcâni-
cas em fóssil em Uberaba. Pesquisadores interna-
cionais percorrem o Triângulo e Alto Paranaíba.

 As exportações de car-
ne bovina in natura e processada 
apresentaram uma forte queda em 
abril, caindo das 136.441 tonela-
das registradas em março para 
109.031 toneladas no fechamento 
do mês passado. No acumulado 
do ano, porém, as exportações 
estão 13% maiores do que nos 
mesmo período do ano passado. 
Comparativamente, os preços ob-
tidos estão mais baixos neste iní-
cio de ano. Apesar do crescimento 
total dos quatro primeiros meses 
de 2016 em toneladas, em valores 

o crescimento foi nulo. Estas infor-
mações são da Secex do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), com-
piladas pela Associação Brasileira 
de Frigoríficos (ABRAFRIGO). Se-
gundo a ABRAFRIGO, as exporta-
ções acumuladas de janeiro a abril 
alcançaram a 465.008 toneladas 
obtendo-se uma receita de US$ 
1,763 bilhão. Em 2015, no mesmo 
período, as exportações foram de 
413.338 toneladas, mas a receita 
alcançou igualmente o US$ 1,763 
bilhão. (Fonte: Agrolink)

Exportação de carne bovina tem 
forte redução em abril

 Em São Paulo, parte das 
indústrias está buscando animais 
em outros estados. As escalas de 
abate atendem em torno de cinco 
dias. A pressão baixista observa-
da nas semanas anteriores ainda 
persiste, mas sem a mesma inten-
sidade de antes. Os preços da ar-
roba do boi gordo ficaram estáveis 
em São Paulo na última quinta-fei-
ra, 5. Existem indústrias ofertando 
valores abaixo da referência, mas 
sem muitos negócios realizados. 

As poucas alterações de preços 
evidenciam um mercado mais tra-
vado que nos dias anteriores. Das 
trinta e uma praças pesquisadas 
pela Scot Consultoria para o boi 
gordo houve queda em três. No 
mercado atacadista, o escoamento 
da carne com osso está lento. A ex-
pectativa de melhora no mercado 
não se materializou, e, para o cur-
to prazo, o cenário de pressão de 
baixa deve se manter. (Fonte: Scot 
Consultoria)

Boi gordo: frigoríficos ofertam 
valores abaixo da referência

 Homens e máquinas con-
tinuam trabalhando no asfaltamen-
to de várias ruas por toda cidade.               

É a Prefeitura Municipal buscando 
a melhoria da qualidade de vida da 
população. 

Pavimentação em vários 
Bairros da cidade

Colina Park Boulevard : Alameda Oliveira (Terraplanagem) - Iraci Ca-
margos -(entre a Irmão Pedro e Oliveira) – (Terraplanagem). Bairro D. 
Regina: Rua A (Nicodemos Batista Ferreira) - Travessa B (Adolfo Bento 
Andrade) - Travessa C (Dil Vilela Reis) - Travessa D (João Vicente Go-
mes). Vila de Fátima: Rua Monte Carmelo - Rua Frutal. Bairro Bela Vista: 
Rua 1º de Maio - Beco Osório Adão. Bairro Mutirão: Travessa Leninha 
do Mutirão

 Foi realizada a cons-
trução da rede de esgoto na 
Rua Frutal – Rua Ipiaçu até a 
Rua Uberlândia no Bairro Vila 

de Fátima. Uma rede de 150 
metros de tubo 150 mm, com 
isso proporcionando econo-
mia. 

Rede de esgoto

 A equipe do Caps deslo-
cou juntamente com seus pacien-
tes até a Academia ao Ar Livre IL-
DEU EDÉSIO DA SILVA (BAGAÇO) 
‘’Para Prática Corporal e Promoção 
da Saúde’’. Objetivo da Atividade 
física é ressocialização destes pa-
cientes perante a sociedade.

Pacientes 
do CAPS 

desenvolvem 
atividades 

físicas



4 Sexta-feira, 12 de Maio de 2016



5Sexta-feira, 12 de Maio de 2016

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

ANUNCIE NO

De esquina, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço coberta, garagem, mini-piscina e cerca elétrica. 

Tratar: 99999-8767 ou 99136-0096.

ALUGO EXCELENTE CASATrabalho do deputado Luiz Humber-
to garante conclusão da reforma 

do laboratório do HC-UFU

 O novo Laboratório de 
Anatomia Patológica (LAPAT) do 
Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Uberlândia (HC-
-UFU) já é realidade e deve voltar 
a funcionar dentro das dependên-
cias da universidade ainda no mês 
de maio. A obra de reforma do la-
boratório, orçada inicialmente em 
R$ 484 mil, e que chegou a ser 
suspensa por falta de verbas, re-
cebeu reforço por meio de emenda 
parlamentar do deputado estadual 
Luiz Humberto Carneiro (PSDB), 
que destinou R$ 332,5 mil para a 
conclusão das obras. Para atender 
à demanda de reforma do espaço 
físico e do mobiliário do laborató-
rio que serve ao Hospital das Clí-
nicas, em 2014 o deputado indicou 
a instituição junto à Secretaria de 
Estado de Saúde para que fosse 

possível concluir as obras, inicia-
das em 2013. Em setembro de 
2015 foi confirmado o pagamento 
do valor de R$ 332,5 mil para esse 
fim e a informação é de que o la-
boratório voltará a funcionar den-
tro de poucos dias. Segundo o de-
putado Luiz Humberto, a entrega 
dessa obra permitirá o retorno do 
laboratório para o prédio da UFU, 
facilitando o trabalho diário do hos-
pital e gerando economia ao aca-
bar com o pagamento de aluguel 
de imóvel provisório. “O intuito é 
colocar à disposição dos estudan-
tes, dos profissionais da saúde e 
da população um laboratório com 
infraestrutura e equipamentos de 
qualidade, com capacidade para 
atender à grande demanda pelos 
serviços de saúde de Uberlândia e 
região”, destacou.

A reforma, orçada em R$ 484 mil, chegou a ser suspensa por 
falta de verbas e, em 2015, mais de R$ 332 mil foram repassados 

à instituição por emenda parlamentar de Luiz Humberto.

Presa autora de estelionato
  Por volta das 21:00 ho-
ras, a Policia Militar foi acionada 
pela vítima, que alegou que dias 
atrás teve seu cartão de crédito/
debito ELO do banco Bradesco 
extraviado e nesta data recebeu 
uma ligação da operadora do car-
tão, alegando que alguém havia 
tentado passar seu cartão no su-
permercado Rodão localizado no 
Bairro Edna. A vítima ao verificar 
o extrato de seu cartão, consta-
tou várias compras em diversos 
comércios da cidade (Cooprata, 
Supermercado Rodão, Super-
mercado Rede Lucas, farmácia 
Nossa Senhora do Carmo, Casa 
de Carnes Delcio Euler Moreira) 
e um saque na agencia Bradesco 
no valor de mil reais totalizando 
um total de prejuízo para a vítima 
de R$ 1.700, 00. Em rastreamento 
nos comércios, no supermercado 
Cooprata os policiais conseguiram 
uma filmagem de uma mulher rea-
lizando uma compra com o cartão. 
De posse das imagens os compo-
nentes da guarnição reconhece-
ram a mulher como sendo Girlene 

Gonçalves de Oliveira. Os policiais 
deslocaram em sua residência, 
onde a mesma foi localizada e du-
rante buscas no interior da casa foi 
localizado dentro do quarto da au-
tora, o cartão pertencente à vítima 
que havia sido extraviado. A autora 
confirmou as compras e o saque 
com o cartão. Autora foi Presa e 
conduzida à delegacia de Polícia, 
juntamente com o cartão apreen-
dido.

Combate ao tráfico de drogas 
na cidade do Prata

 Durante operação anti-
drogas, policiais militares, ao abor-
dar o autor Bruno Costa Vilela, lo-
calizou no bolso de sua bermuda, 
uma bucha de crack em pó e R$ 
15, 00 em dinheiro. Em conversa 
com o autor Bruno ele informou 
que havia comprado o entorpe-
cente por 15 reais da autora Ana 
Paula Oliveira Arruda, residente 
na Rua Tenente Reis, Bairro Edna. 
Ao comparecer no local e duran-
te busca minuciosa no interior da 
residência, foi localizado em cima 
da pia da cozinha um prato con-
tendo 02 pedras de crack e uma 
faca com resquícios da mesma 
droga e dentro do quarto da autora 
R$ 214, 85 em dinheiro em notas 
e moedas fracionadas e 05 apare-
lhos de telefone celulares. Os au-
tores foram presos e conduzidos à 
delegacia de polícia, juntamente 
com a droga e os materiais apre-
endidos.

 Os produtores e possui-
dores de imóveis rurais com até 
quatro módulos fiscais têm uma 
nova oportunidade para realizar 
sua inscrição no Cadastro Am-
biental Rural (CAR). O prazo, ago-
ra, para quem se enquadra neste 
perfil, vai até 5 de maio de 2017. 
Para os demais produtores, a data 
final para regularização era 4 de 
maio último. A decisão do Gover-
no Federal foi publicada no Diário 
Oficial da União da quinta-feira 
passada, estendendo o prazo não 
apenas para a inscrição no CAR, 
mas também para o Programa de 

Regularização Ambiental (PRA) 
e para os benefícios previstos no 
novo Código Florestal. Os módu-
los fiscais são unidades de medi-
das estabelecidas pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra), e variam em 
tamanho em todo o País. O CAR 
é um registro eletrônico obrigatório 
para os proprietários de imóveis 
rurais, e um dos mecanismos mais 
importantes para implementar o 
Código Florestal, pois identificará 
as áreas de Reserva Legal e as 
Áreas de Preservação Permanen-
te. (Fonte: Famasul)

CAR é prorrogado para 
pequenos produtores

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com
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Em seu último dia, Dilma decreta 
novas regras para nomeações

 Em seu último dia de 
governo, a presidente Dilma 
Rousseff (PT) limitou a possibili-
dade de nomeação de diretores 
de duas empresas públicas - a 
Conab (Companhia Nacional de 
Abastecimento) e a Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária), proibindo a no-
meação de "dirigentes estatutá-
rios de partidos políticos". A partir 
de agora, os presidentes dessas 
empresas deverão ter experiên-
cia mínima de quatro anos no 
setor ou na própria companhia. 
Eles também terão que deixar 
os cargos que eventualmente 
ocupem dentro de partidos políti-
cos e não poderão ter trabalhado 
em organizações concorrentes 
nos seis meses anteriores à no-
meação. Será necessário ainda 
comprovar "credibilidade" jun-
to à comunidade de pesquisa 
e "experiência" em cooperação 
nacional e internacional. Tam-

bém foram criadas regras para 
a nomeação de outros cargos de 
direção da estatal. No caso da 
Embrapa, todos os diretores da 
empresa terão que ser escolhi-
dos a partir de uma lista tríplice 
que será enviada pelo Conselho 
de Administração da estatal ao 
ministro da Agricultura, pasta a 
qual a companhia está subordi-
nada. A mudança faz parte de um 
pacote de 14 decretos da presi-
dente publicados nesta quarta-
-feira (11), que incluem a criação 
da Força Nacional de Atenção à 
Sanidade Agropecuária (FN-Su-
asa). Coordenada pelo Ministério 
da Agricultura, a FN-Suasa vai 
funcionar nos moldes da Força 
Nacional de Segurança Pública 
para atuar em casos de emer-
gência fitossanitária, epidemias 
e outras situações, juntando efe-
tivos especializados de Estados 
e municípios para combater pro-
blemas nessas áreas.

TV ANALÓGICA
 Dilma também prorro-
gou até 31 de dezembro de 2018 
o encerramento do sinal analógi-
co de TV no país. A petista ain-
da mudou as permissões para 
gastos com diárias e passagens 
entre os órgãos, inclusive da 
Polícia Federal. Em outro ato, a 
presidente regulamentou a forma 
como o governo vai passar os ae-
roportos que estão sob controle 
da Infraero mas que pertencem 
ao Estado. Com isso, será pos-
sível assinar contratos entre o 
governo e a estatal nos mesmos 
moldes dos contratos com as 
empresas que ganharam conces-
sões de aeroportos nos últimos 
anos. A presidente ainda sancio-
nou mudanças na lei que rege os 
Jogos Olímpicos, além de regula-
mentar a forma como aeronaves 
suspeitas poderão ser abatidas 

em território nacional durante o 
evento. Dilma exonerou o presi-
dente da Embratur, Marcos Anto-
nio Moura Sales, que havia sido 
nomeado em 13 de abril, dias an-
tes da votação do impeachment. 
Também foi trocado o diretor da 
Susep (Superintendência de Se-
guros Privados): Flávio Girão 
Guimarães deu lugar a Carlos Al-
berto de Paula. A presidente tam-
bém alterou em R$ 191 milhões o 
orçamento, deslocando recursos 
destinados a investimento para 
a manutenção em vários órgãos. 
A maior mudança foi o corte de 
R$ 101 milhões previstos para a 
modernização de caças militares 
(Projeto AM-X). O montante ago-
ra será usado para manutenção 
de equipamentos e compra de 
combustíveis para a Aeronáutica. 
(Fonte: Site UOL)

Gemini da Petrobras com White 
Martins deve levar Dilma, “a ho-

nesta em queda", para a Lava Jato

 Dia D (de derrota) para 
Dilma. A previsão é que admissibi-
lidade do impeachment de Dilma 
Rousseff passe por um mínimo 
de 54 e um máximo de 56 votos. 
Os governistas asseguram ter 22 
votos - insuficientes para salvar 
a Presidenta do afastamento. No 
julgamento final, daqui a alguns 
meses, serão necessários 54 vo-
tos para cassação definitiva do 
mandato. Assim que Michel Te-
mer assumir a Presidência, tende 
a crescer a adesão contra Dilma. 
Em queda programada e partindo 
para um ridículo "desgoverno pa-
ralelo", viajando pelo Brasil e pelo 
exterior, Dilma tem tudo para virar 
alvo da Lava Jato, junta e mistura-
da com o companheiro Lula. Sem 
o cargo, também pode se tornar 
ré na ação movida por investido-
res contra a Petrobras nos EUA. A 
valentia verbal dela não combina 
com seu real estágio psicológico 
de ódio e desespero. Embora se 
sinta traída, Dilma sofre porque 
não tem condições de vingança. 
O Alerta Total já antecipou como 
Dilma pode se ferrar muito além 
do mero "golpe do impeachment". 
Na matéria da última segunda 
feira (09), “Gleisi está indo, Hum-
berto Costa aguarda a vez, Lula e 
Dilma também são cotados para 
entrar na Lava Jato”, o Alerta To-
tal publicou que – diante do fato 
de ter o seu envolvimento com 
o senador Humberto Costa (PT-
-PE) sido citada pelos delatores 
premiados Paulo Roberto Costa e 
Delcídio Amaral – a White Martins 
dificilmente deixará de ser inves-
tigada pela força tarefa da Lava 
Jato. É interessante notar que, ao 
rebater as acusações de Delcídio, 
o líder do Governo no Senado 
baseou sua argumentação exata-
mente no fato de a White Martins 
ainda não estar sendo investiga-
da pela Lava Jato. Foram as se-
guintes as palavras de Humberto 
Costa:“Ela, aliás, sequer está en-
tre as investigadas pela Operação 
Lava Jato”. O Alerta Total publi-
cou, também, na referida matéria 
que a acusação de distribuição de 
propinas a agentes públicos pela 
White Martins para obter vanta-
gens comerciais em desfavor da 
Petrobras inevitavelmente passa 
pela Gemini – espúria sociedade 
entre a Petrobras (40%) e a Whi-
te Martins (60%), arquitetada no 
período em que Dilma Roussef 
acumulava os cargos de Ministra 
de Minas e Energia e presidente 
do Conselho de Administração da 
Petrobras. Conforme os leitores 
do Alerta Total acompanharam, 
desde que foi anunciada a consti-
tuição de citada sociedade, no iní-
cio de 2004, ela tem sido alvo das 
mais diversas acusações, e, in-
clusive, deu origem a duas séries 
de categóricas matérias:“Dossiê 
Gemini” e “Geminigate”. Desta-
que especial sobre as acusações 
de corrupção na Gemini deve ser 

dado às diversas matérias publi-
cadas no próprio jornal do sindica-
to dos trabalhadores na indústria 
de petróleo. O Sindipetro acusou 
explicitamente a prática de cor-
rupção na Petrobras no “caso 
Gemini”, publicando em seu jornal 
matérias nas quais, além do tex-
to, as charges eram chocantes. 
Numa das matérias, uma charge 
mostra um homem com uma mala 
recheada de dinheiro na qual se 
encontra gravado o nome da Whi-
te Martins. Lamentavelmente, a 
sabida Dilma, então presidente 
do Conselho de Administração da 
Petrobras, só faltou jurar que não 
sabia que mala de dinheiro signi-
ficava corrupção. E deu no que 
deu. Na presente postagem, será 
destacado apenas um dos aspec-
tos altamente lesivos à Petrobras, 
o Acordo de Quotistas da Gemini, 
firmado em 29 de janeiro de 2004. 
Trata-se de gás na cueca - ou na 
calcinha. Simplesmente, entrega-
ram o cartório nacional de pro-
dução e comercialização de Gás 
Natural Liquefeito (GNL) à White 
Martins, e não se preocuparam 
nem mesmo em esconder a prova 
documental do crime, deixando-a 
registrada em tal Acordo. Pior: o 
Acordo em questão deixou, para 
sempre, a Petrobras refém da só-
cia majoritária da Gemini, que po-
derá, inclusive, superfaturar con-
tra a empresa a seu bel-prazer. O 
direito de a White Martins superfa-
turar contra a Petrobras está dida-
ticamente explicado em diversas 
matérias publicadas pelo Alerta 
Total. Pior ainda: o Acordo foi fir-
mado em 29 de janeiro de 2004, 
enquanto a Gemini teve seu ato 
de constituição registrado na Jun-
ta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro em 12 de julho de 2004. 
Essas datas, assim como a data 
de aprovação da participação da 
Petrobras na sociedade merecem 
uma atenção especial. Diferen-
temente do caso da compra da 
refinaria de Pasadena, Dilma, “a 
honesta”, não poderá alegar que 
não havia sido alertada para a ra-
pinagem consentida no caso Ge-
mini. Diversas cartas formalmente 
protocoladas para Madame se en-
contram em poder do Alerta Total 
e da própria Força Tarefa da Lava 
Jato. Além dos diversos outros 
aspectos lesivos à Petrobras, um 
assume especial importância para 
a Lava Jato: o subfaturamento de 
matéria prima, praticado pela Pe-
trobras para empresa da qual ela 
é sócia. Relativamente a tal tipo 
de crime, na sentença em que 
condenou Marcelo Odebrecht a 
19 anos e 4 meses de prisão, o 
Juiz Sérgio Moro considerou rele-
vante para a dosimetria da pena 
o fato de a Braskem (sociedade 
da Odebrecht com a Petrobras)  
ter sido beneficiada pela compra 
da matéria prima nafta da sócia 
Petrobras a preços subfaturados. 
Acontece que a mesma prática 
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Para emplacar Lula, PT insiste no 
golpe das novas eleições

 Decretado o afastamen-
to imediato da presidente Dilma 
Rousseff pelo Senado, senado-
res do PT vão retomar a tentati-
va, sem nenhuma previsão cons-
titucional, de emplacar eleições 
gerais extemporâneas - o que 
configuraria, de fato, um golpe. 
A bancada petista já apoiou uma 
PEC que pede novas eleições 
diretas apresentada por senado-
res historicamente alinhados com 
o partido. "Como vão lidar na 
mesma avenida aqui em Brasília 
dois presidentes?", questionou o 

vice-presidente do Senado, Jorge 
Viana (PT-AC). Viana afirma que 
o governo Temer "não reúne con-
dições morais nem de legitimida-
de do voto". "Não tem outra sa-
ída: eleições diretas e soberania 
do voto popular para dar legitimi-
dade a quem assumir o governo 
tirar o Brasil desse período de 
penumbra em que estamos nos 
metendo", disse. O próximo can-
didato do partido é o de sempre: 
o ex-presidente Lula, denunciado 
do Supremo Tribunal Federal. 
(Fonte: Site Revista VEJA)

tem sido adotada com a Gemini. 
Está comprovado pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) que a matéria prima 
Gás Natural usada na produção 
do Gás Natural Liquefeito pela 
Gemini também é subfaturada.Tal 
fato causa inestimáveis prejuízos 
à Petrobras, à livre concorrência 
de mercado e às cidades que fi-
cam privadas de se beneficiarem 

da expansão da oferta de Gás Na-
tural canalizado. Este será nosso 
próximo assunto no lodaçal que 
é a sociedade parida na área que 
agora quase ex-Presidenta Dilma 
dominava com mão-de-ferro. O 
tema fica para depois porque nes-
te 11 de maio o Brasil estará foca-
do no impedimento da Dilma. (© 
Jorge Serrão. Edição do Blog Aler-
ta Total de 11 de Maio de 2016).


