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 Leia o que o jornal Esta-
do de São Paulo resumiu sobre 
a trajetória do maior farsante da 
política brasileira. Um ser abjeto e 
imoral. Em suma, um canalha de 
primeira grandeza. Já está nas pá-
ginas da história política do Brasil! 
Essa pecha, ninguém tira dele! :
  “A partir de agora, será 
preciso entender como foi possí-
vel que tantos tenham se deixado 
enganar por um político que ja-
mais se preocupou senão consigo 
mesmo, com sua imagem e com 
seu projeto de poder; por um de-
magogo que explorou de forma 

inescrupulosa a imensa pobreza 
nacional para se colocar moral-
mente acima das instituições repu-
blicanas; por um líder cuja aversão 
à democracia implodiu seu próprio 
partido, transformando-o em sinô-
nimo de corrupção e de inépcia. 
De alguém, enfim, cuja arrogância 
chegou a ponto de humilhar os 
brasileiros honestos, elegendo o 
que ele mesmo chamava de “pos-
tes” – nulidades políticas e admi-
nistrativas que ele alçava aos mais 
altos cargos eletivos apenas para 
demonstrar o tamanho, e a estupi-
dez, de seu carisma”.

O Estadão, em editorial, resumiu Lula:

 Por 61 
votos a 20, o 
Senado Federal 
aprovou nesta 
quarta-feira o 
impeachment da 
presidente Dilma. 
Mas em outra 
votação manteve 
os direitos políti-
cos dela. O presi-
dente do PSDB, 
o senador Aécio 

cutir com a bancada do partido 
no Senado a melhor maneira de 
acionar a Justiça.  Michel Temer 
assume definitivamente para go-
vernar o país. Dia 31 de agosto 
de 2016, o Brasil se livrou da 
pior presidente de sua história. 
Adeus, querida!

Finalmente, Dilma Rousseff já não 
é mais presidente da República

Errata
Na edição n° 961 de 26 de agosto de 2016, publicação de 
capa da Coligação “Prata mais forte” DEM- PSDB – PP – 
PSD – PTB – PRB – PDT – PPS – PROS. ONDE SE LÊ: CNPJ 
do Contratante – 25.661.402/001-50 - LEIA-SE: CNPJ DO 

CONTRATANTE – 25.388.241/0001-80.

Neves (MG), disse que o seu 
partido vai questionar na Jus-
tiça a manutenção dos direitos 
políticos da ex-presidente Dilma 
Rousseff. O assunto foi decidido 
a partir da apresentação de um 
destaque na votação do impea-
chment. Aécio disse que vai dis-
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ROUBALHEIRA - Parece incrível, 
mas todos os dias, pela imprensa to-
mamos conhecimento de mais uma 
operação da Polícia Federal. É opera-
ção de todas as madrugadas, quando 
são detidos elementos que estavam 
usufruindo do dinheiro público. É a 
famosa gatunagem. E o pior é que a 
roubalheira não é dos hospedes de 
presídios, mas do pessoal do colari-
nho branco. Na maioria das vezes, o 
larápio pertence do ex-governo fede-
ral. Preso, o infrator que pertence ao 
partido do ex-governo é solto o mais 
rapidamente possível. Esta quase é a 
realidade de hoje. Só para confirmar 
terminou com a soltura do ex-ministro 
dos governos Lula e Dilma. Ele foi 
acusado do desvio de recursos pagos 
por servidores em consignados. Se-
gundo o ministro do STF, a prisão do 
ex-ministro era absolutamente ilegal e 
injusta. Os larápios deste ministério, 
comandados pelo ex-ministro usurpa-
ram mais de 100 milhões de reais. Isto 
é pouco para se prender um ministro. 
Afinal as roubalheiras dos ex-elemen-
tos do governo chegam a casa dos 
bilhões. A conclusão é que uma figura 
importante do partido do ex-governo, 
não ficará detido por uma semana, 
mesmo assim, e por isto a roubalheira 
continua. Inacreditável a sucessão de 
casos de corrupção em nosso país. 
No Ministério da Cultura, temos o es-
cândalo da Lei Rouanet, onde dinhei-
ro para promoções culturais saiu pelo 
ralo ou saiu para casamentos e muito 
mais. Uma vergonha! Temos a rouba-
lheira na merenda escolar e os em-
préstimos consignados. Destacamos 
também casos endêmicos da Petro-
brás, Eletrobrás e Correios. O dinheiro 
roubado nos casos expostos, chega à 
casa de bilhões conforme já falamos, 
com o país tendo de 10 milhões de de-
sempregados. É um caso realmente 
de polícia. Acredito que com compe-
tência e boa vontade, vamos acabar 
consertando tudo ou quase tudo. É 
dar tempo ao tempo. Quem viver verá! 
(Francisco Risola - Jornal da Cidade - 
Poços de Caldas/MG).
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
APONTA PEDALADA FISCAL NO 
GOVERNO PIMENTEL. PARECER 
REVELA MANOBRA CONTRA A LRF 
E DESCUMPRIMENTO DO MÍNIMO 
CONSTITUCIONAL NA SAÚDE E 
EDUCAÇÃO - O Ministério Público 
de Contas do Estado de Minas Gerais 
(MPV-MG) emitiu parecer ao Tribunal 
de Contas do Estado pela rejeição das 
contas do governo Fernando Pimentel 
(PT) no exercício de 2015. A conclu-
são do parecer aponta para a existên-
cia de crime de responsabilidade na 
gestão do petista, além do descumpri-
mento dos índices mínimos constitu-
cionais para investimentos nas áreas 
de saúde e educação. "O Estado ultra-
passou o limite de 200% da RCL em 
19,36%, tendo em vista que o total da 
DCL (despesa corrente líquida) repre-
sentou o percentual de 219,36% sobre 
a RCL (R$ 46.768.235.767,49), em de-
sacordo com o disposto no artigo 3 da 
Resolução número 40/2001", informa 
o parecer assinado pelo Procurador-
-geral do MPC-MG, Daniel de Carva-
lho Guimarães. O documento mostra 
que as contas públicas do exercício de 
2015 foram maquiadas, contabilizan-
do os R$ 4,87 bilhões dos depósitos 
judiciais como receita corrente líquida 
(RCL) ao invés dívida consolidada, 
manobra para driblar o limite percen-
tual da despesa corrente líquida (DCL) 
previsto na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. "Parece que a arte de pedalar 
está se tornando uma prática constan-
te dos governos do PT. Vimos a presi-

dente Dilma Rousseff ser afastada por 
maquiar as contas públicas. Pimentel, 
em Minas, também pedalou, deixando 
de contabilizar o confisco dos depósi-
tos judiciais como dívida para classifi-
cá-lo como receita e fugir das sanções 
da LRF" afirmou o deputado João Lei-
te (PSDB). A contabilização irregular 
dos depósitos judiciais já havia sido 
denunciada pela oposição em Minas 
em março deste ano, e foi, inclusive, 
objeto de ação já apresentada ao Mi-
nistério Público pelo deputado Felipe 
Attiê (PTB-MG). Mínimo constitucional 
- O parecer revela também o descum-
primento do índice mínimo constitu-
cional de aplicação de recursos na 
saúde e na educação. Ao contrário 
do que prometeu em seus discursos 
da campanha, o governador Pimentel 
não respeitou a legislação e investiu 
apenas 22,9% na educação e 9,16% 
na saúde. Conforme prevê a Constitui-
ção Federal, é necessária a aplicação 
de 25% e 12% em cada uma das áre-
as respectivamente. (Jornal Diário do 
Mucuri - Teófilo Otoni/MG)
GOVERNO QUER CORTAR GAS-
TOS COM PUBLICIDADE - O go-
verno quer cortar 25% dos gastos 
com publicidade no ano que vem. O 
governo quer focar suas propagandas 
mais em questões de utilidade pública 
e menos no institucional. Segundo o 
site Contas Abertas, nos seis primei-
ros meses de 2016, o governo federal 
"bateu picos de gastos com publici-
dade" e estas despesas aumentaram 
65% de um ano para o outro, passan-
do de R$ 234,1 milhões no primeiro 
semestre de 2015 para R$ 386,5 mi-
lhões no mesmo período deste ano. 
Ainda de acordo com o site, a maior 
parte do desembolso foi exatamente 
um mês antes da presidente Dilma 
Rousseff ser afastada pelo Senado do 
Planalto e no mês posterior à posse 
do presidente em exercício, Michel Te-
mer. Dados levantados pelas Contas 
Abertas, apontam que, em abril, fo-
ram destinados R$ 79,9 milhões para 
a publicidade, quase o dobro (98% a 
mais) do mesmo mês do ano passa-
do. Em junho, os gastos com publici-
dade foram de R$ 82,1 milhões, valor 
cerca de 50% superior ao de 2015. O 
governo também vai revisar para o 
ano que vem os gastos das estatais. 
Planalto vai cortar pelo menos 25% 
dos gastos com publicidade em 2017. 
Eletrobrás e Correios vão diminuir 
os seus patrocínios principalmente 
porque as empresas estão também 
enfrentando problemas de caixa e 
terão de priorizar seus gastos. Pouco 
depois de assumir o Planalto, Temer 
decidiu acabar com a principal fonte 
de recursos que alimentava os blogs 
e sites considerados aliados da presi-
dente afastada Dilma Rousseff e que 
estavam sendo usados para atacar 
seu governo. A determinação atingiu 
não só os ministérios, mas todas as 
estatais, incluindo Petrobras, Banco 
do Brasil e Caixa Econômica Federal 
que, durante os 13 anos do governo 
petista, foram usados para abastecer 
estas publicações. Dos R$ 11 milhões 
previstos para serem liberados até o 
final do ano para este segmento da 
mídia, pelo menos R$ 8 milhões fo-
ram bloqueados para as publicações 
que eram usadas, segundo o Planalto, 
como "instrumento de opinião partidá-
ria". O Planalto explicou que o objetivo 
do governo, agora, é privilegiar a in-
formação e a divulgação de múltiplas 
opiniões, evitando qualquer tipo de 
associação do patrocínio do governo. 
Opinião do Sindijori: O interior, princi-
palmente o de Minas não foi contem-
plado em quase nada. Aliás, o gover-
no trata o cidadão do interior como 
de 2a. classe. (Jornal Diário Boca do 
Povo - Sete Lagoas-MG).    

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO SUITE OU KITNET – Na Rua Raul Soares, 618: Tratar (34) 9.9874-2959 
ou 9.9914-2959. Falar com José Lucas.
VENDO AGIO DE CASA NO JARDIM BRASIL – Com 2 quartos, sala cozinha, 
banheiro, duas áreas, quintal cimentado, toda forrada. Falta R$ 12.000,00 para 
quitar. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO PARQUE JACARANDÁ II – Com 300m2, ótima 
localização. Tratar: 9 9999-8767 ou 9 9136-0096.
VENDO UM SITIO DE 5,5 ALQUEIRES - Bem localizado, todo formado, bom 
de água, 17 km próximo da cidade do Prata/mg., valor a combinar: fone: 99971-
7066 -  99646-8174.
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

Manutenção dos direitos de 
Dilma é tiro no pé do PT

 A decisão do Senado de 
cassar Dilma, mas manter seus 
direitos políticos foi um tiro no pé 
do PT. Tirou da esquerda o direito 
de reclamar ou se revoltar contra 
o impeachment. O sentimento 
de injustiça agora está com os 
antipetistas. Eles saíram do pro-
cesso com o direito de reclamar 
que Dilma foi privilegiada por um 
atropelo da Constituição. Para 
a turma que ocupou as ruas de 
verde e amarelo, não há notícia 
melhor. Dilma não é mais a ví-
tima, mas a beneficiada por um 
corporativismo, um dispositivo 
para blindar próximos condena-

dos na Lava Jato. Juristas devem 
se pronunciar sobre a validade 
da decisão do Senado, mas me 
parece haver motivo de sobra 
para revolta. O regimento do Se-
nado não pode valer mais que o 
texto constitucional, que prevê 
perda do mandato e inegibilidade 
por 8 anos. Além disso, a Lei da 
Ficha Limpa determina o mesmo 
prazo de inegibilidade a conde-
nados por órgãos colegiados. 
Foi uma péssima jogada do PT. 
Sacrificaram a narrativa do golpe 
em nome de uma migalha – um 
possível cargo de deputada para 
Dilma em 2018.

A decisão do Senado quebrou a narrativa da viti-
mização do PT. Dilma perdeu o papel de vítima e 
ganhou o de privilegiada por um atropelo consti-

tucional. Ótima notícia para os antipetistas

Equador e Venezuela 
convocam representantes 

após impeachment
 O Equador e Venezuela 
anunciaram a retirada de seus 
respectivos representantes do 
Brasil, após a confirmação do 
impeachment de Dilma Rous-
seff, nesta quarta-feira. Em uma 
nota, o governo venezuelano 
de Nicolás Maduro afirmou que 
decidiu “congelar as relações 
políticas e diplomáticas com o 
governo surgido desse golpe 
parlamentar” e retirar “definiti-
vamente” seu embaixador do 
país. “A República Bolivariana 
da Venezuela condena catego-
ricamente o golpe parlamentar 
realizado no Brasil contra a pre-
sidente Dilma Rousseff, median-
te o qual perigosamente se há 
substituído ilegalmente a vonta-
de popular de 54 milhões de bra-
sileiros, violando a Constituição 
e alterando a democracia neste 
país-irmão”, disse o governo ve-
nezuelano em nota. Mais cedo, 
o presidente do Equador, Ra-
fael Correa, também anunciou 
a convocação do mais alto re-
presentante diplomático de seu 
país no Brasil. “Destituíram Dil-
ma. Uma apologia ao abuso e à 
traição. Retiraremos nosso en-
carregado (de negócios) da em-
baixada” em Brasília, escreveu 
Correa no Twitter. Em um comu-

nicado, o Ministério equatoriano 
das Relações Exteriores rejeitou 
“a flagrante subversão da or-
dem democrática no Brasil, que 
considera um golpe de Estado 
solapado”. O chanceler equato-
riano, Guillaume Long, dará uma 
entrevista coletiva sobre o tema 
hoje à tarde. Em maio, Quito já 
havia convocado para consultas 
seu embaixador no Brasil, Ho-
racio Sevilla. Desde então, ele 
não voltou ao posto e, em junho, 
foi nomeado representante per-
manente do Equador na ONU. 
Assim, o principal representante 
do Equador no país era, até o 
momento, o encarregado de ne-
gócios Santiago Javier Chávez 
Pareja. Na época, o Equador ad-
vertiu que, se o afastamento de 
Dilma se tornasse definitivo, “re-
agiria com maior radicalidade”. 
Na terça-feira, o presidente da 
Bolívia, Evo Morales, também 
advertiu que convocaria seu em-
baixador no Brasil, José Antonio 
Kinn, se o Senado confirmasse 
a destituição de Dilma. “Se pros-
perar o golpe parlamentar con-
tra o governo democrático de @
dilmabr, a Bolívia convocará seu 
embaixador. Defendamos a de-
mocracia e a paz”, escreveu Evo 
em sua conta no Twitter.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Cemig testa aeronave não tripulada 
para inspeção de linhas de transmissão

  A Companhia Energética 
de Minas Gerais - Cemig está rea-
lizando testes com Veículo Aéreo 
Remotamente Pilotado – também 
conhecido como Veículo Aéreo 
Não Tripulado (Vant) – que deverá 
ser utilizado no monitoramento e 
nas inspeções aéreas preventivas 
das suas linhas de transmissão 
e de distribuição, assim como de 
outros ativos da empresa. A tec-
nologia vem sendo desenvolvida 
pela Cemig em parceria com a 
Fundação para Inovações Tecno-
lógicas (FITec), e conta com recur-
sos do Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D), da Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel). De acordo com o enge-
nheiro de tecnologia e normaliza-
ção Maurício de Souza Abreu, da 
Cemig, a futura utilização dessas 
aeronaves não tripuladas deverá 
contribuir para a redução dos cus-
tos e dos riscos associados aos 
procedimentos de monitoramen-
to e inspeção aérea da empresa, 
além de contribuir para uma maior 
eficiência operacional e confiabili-
dade no fornecimento de energia. 
“Atualmente as inspeções são re-
alizadas com a utilização de heli-
cópteros tripulados que voam bem 
próximos às linhas. A utilização do 
Vant poderá contribuir, além da 
redução dos custos e riscos, com 
a ampliação da inspeção aérea 
das linhas e com a redução da 
periodicidade desse procedimen-
to. Ainda poderá contribuir – caso 
seja autorizado futuramente pela 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) – com a realização de ins-
peções noturnas, o que é inviável 
atualmente com a utilização dos 
helicópteros tripulados”, afirmou 
o engenheiro. Sem se restringir 
às inspeções para a detecção de 
problemas nas estruturas e cabos 
das linhas de transmissão e dis-
tribuição, a Cemig deverá utilizar 
o Vant para outros fins, como o 
monitoramento de possíveis in-
vasões das faixas de servidão e 

acompanhamento do crescimento 
de vegetação próximo às linhas, 
além da visualização de erosões 
próximas às torres. Está prevista 
também a utilização da aeronave 
no monitoramento das bordas dos 
reservatórios das usinas contra 
invasões, no monitoramento das 
áreas ambientais da empresa e 
em diversas outras aplicações já 
identificadas dentro da empresa. 
A entrada em operação do Vant 
depende de alguns ajustes finais 
nos testes – que estão sendo 
realizados na área rural de La-
goa da Prata – e da entrada em 
vigor da regulamentação para a 
utilização dessas aeronaves, que 
está em fase de aprovação pela 
ANAC. Atualmente, apenas es-
tão autorizadas a voar os Vants 
utilizados para fins de pesquisa 
e desenvolvimento, que possuam 
o Certificado de Autorização de 
Voo Experimental (CAVE), emitido 
pela ANAC para cada aeronave e 
somente voos até a linha visada. A 
Cemig foi a primeira empresa do 
setor elétrico a conseguir o CAVE 
para um Vant. Os testes atendem 
às recomendações dos órgãos 
responsáveis pelo controle da utili-
zação dessas aeronaves. Além da 
autorização da ANAC, também foi 
necessária a autorização da Agên-
cia Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL) para a utilização dos 
rádios e também do Departamen-
to de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), por meio do NOTAM 
(sigla em inglês para “Notice to Air-
men”, ou aviso aos aeronavegan-
tes) emitido para a área de testes. 
O modelo Cemig/FITec que está 
sendo testado tem 3,8 metros de 
envergadura e 1,7 metro de com-
primento. Foi construído utilizando 
diferentes materiais, como fibra de 
vidro, fibra de carbono e arami-
da (fibra sintética conhecida pelo 
nome comercial kevlar). A aerona-
ve pode atingir a velocidade máxi-
ma de 140 km/h e tem autonomia 
de voo de duas horas. 

Voos autorizados pelos órgãos responsáveis estão 
sendo feitos na região Oeste de Minas

Governo dos EUA diz que forte 
relação com Brasil vai prosse-

guir após impeachment
 O governo dos Estados 
Unidos está confiante que a "forte 
relação bilateral" entre Washing-
ton e o Brasil vai prosseguir após o 
impedimento da presidente Dilma 
Rousseff, definido na tarde desta 
quarta-feira (31), em votação no 
Senado, de acordo com um porta-
-voz do Departamento de Estado. 
"Temos visto reportagens de que 
o Senado brasileiro, em acordo 
com a ferramenta da Constitui-
ção do país, votou para remover a 
presidente Dilma Rousseff do po-
der", afirma o porta-voz do Depar-
tamento de Estado, John Kirby, 

em um comunicado à imprensa. 
"Estamos confiantes que vamos 
continuar o forte relacionamento 
bilateral que existe entre os dois 
países." A nota assinada por Kirby 
destaca que Brasil e EUA são as 
duas maiores democracias e eco-
nomias do Hemisfério e ambos os 
países estão comprometidos com 
parcerias. "Os EUA cooperam 
com o Brasil para resolver ques-
tões de mútuo interesse entre as 
duas partes e os desafios globais 
mais prementes. Planejamos con-
tinuar com essa colaboração es-
sencial."

Temer diz que governo não é 
golpista e que não aceitará 

divisão na base 
Presidente fez declaração na 
primeira reunião ministerial 

após impeachment.

 O presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, contestou nesta 
quarta-feira (31), na primeira reu-
nião ministerial do governo após a 
aprovação do impeachment da ex-
-presidente Dilma Rousseff, a tese 
da oposição de que o afastamento 
da petista foi um golpe e afirmou 
que não aceitará divisão em sua 
base de apoio no Congresso Na-
cional. Elevando o tom da voz, Te-
mer pediu aos integrantes de seu 
governo reação às acusações de 
que a gestão do peemedebista é 
"golpista". "Golpista é você, que 
está contra a Constituição", enfa-
tizou, referindo-se aos opositores 
que o acusam de ter dado um 
golpe. "Não vamos levar desaforo 
para casa", complementou. A reu-
nião ministerial começou por volta 
das 17h30, aproximadamente 40 
minutos de ele ser empossado no 
comando do Palácio do Planal-
to em uma solenidade rápida no 
plenário do Senado. Três horas 
antes, no mesmo recinto, os sena-
dores haviam decidido afastar de-
finitivamente Dilma da Presidência 
da República. Temer disse que é 
preciso responder às acusações 
do tipo. "Não podemos deixar uma 
palavra sem resposta", afirmou. 
O presidente ainda disse que du-
rante o processo de impeachment 
não respondeu às acusações e 
foi de uma "discrição absoluta", 
mas que agora não levará ofensa 
para casa. "As coisas se defini-
ram, e é preciso muita firmeza", 
afirmou. Ele ainda disse que "no 
plano internacional tentaram muito 
e conseguiram dizer que no Bra-
sil houve golpe", e disse que não 
se pode tolerar essa informação. 
"Isso aqui não é brincadeira." Na 
noite desta quarta, Temer viaja 
para a China, onde participará do 
encontro do G20, que reúne paí-

ses com as maiores economias 
do mundo. Segundo ele, a viagem 
será o primeiro momento para 
anunciar "novidade brasileira" aos 
outros países e começar a trazer 
investimento estrangeiro para o 
Brasil. Ele afirmou que terá uma 
reunião bilateral com o presidente 
da China no dia 2 de setembro e já 
foi convidado para reuniões com 
outros chefes de Estado durante 
o tempo em que ficará no país. 
Temer pediu que os ministros di-
vulguem que ele irá para a Ásia 
"para revelar aos olhos do mundo 
que temos estabilidade política e 
segurança jurídica." Em seu dis-
curso aos ministros, o presidente 
empossado uma hora antes pediu 
trabalho com afinco de sua equipe, 
a desburocratização de medidas e 
a divulgação das medidas toma-
das pelo governo. Ele orientou os 
ministros a participarem das reuni-
ões de bancadas com seus parti-
dos para falar sobre a importância 
das medidas. "Não é um partido 
que está no poder e que despre-
za os demais. Ao contrário." Com 
isso, ele busca sensibilizar os par-
lamentares para aprovar projetos 
considerados prioritários para o 
governo, como a PEC do teto dos 
gastos públicos - que ele espera 
aprovar ainda este ano - e a refor-
ma da Previdência. Temer ainda 
afirmou que gerar empregos deve 
ser o primeiro tema a ser levado 
em conta por seu governo. "Nós 
temos essa margem enorme de 
desempregados, os quase 12 mi-
lhões é uma cifra assustadora." 
(Fonte: Portal G1)

“Não vamos levar desaforo para casa”, 
afirmou antes de viagem à China.



4 Sexta-feira, 02 de Setembro de 2016

Recrutamento 
DEFICIENTE   

  
 

AUXILIAR ADMINISTRAÇÃO  
Para participar da seleção é desejável para o candidato: 

• Ter 18 anos completo; 

• Ter 1º.grau completo 

• Conhecimento e prática de informática; 

• Desejável experiência no cargo; 

 

Remuneração: R$ 1.370,00 + Vale Alimentação de R$ 287,00. 

Os interessados deverão  entregar currículo com foto, 
 no Depto de Recursos Humanos da COOPRATA,  

nos dias 08/09/16 e 09/09/2016,  das 08:00 às 11:00h e 
das 13:00 às 15:00. 

Anexar ao currículo os seguintes documentos:  
• Escolaridade; 
• Experiência;  
• Xerox da cópia da Carteira de Trabalho (parte foto, qualificação civil e 
contratos),  
• Xerox do RG,  
• Xerox do CPF,  
• Xerox do Certificado Reservista 
• Foto recente e colorida. 
•Laudo indicativo da deficiência; 
 

As etapas serão divulgadas na porta do Depto RH dia 12/09/2016, às 17:00h. 
COOPRATA                   

3431-8511 
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DA COMARCA,  
MUNICIPIO E DISTRITO DE PRATA-MG
E D I T A L     D E     P R O C L A M A S

Ricardo Amaral França, Oficial do Serviço Registral das Pessoas Naturais desta 
Comarca de Prata-MG, na forma da lei, etc, faz saber que pretendem-se casar, 
em seu cartório, os nubentes: - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEI-
RA, solteiro, operador multifuncional, Filho de CARLOS AUGUSTO DE OLI-
VEIRA, e de ROSANE DOS SANTOS, residente no(a) Rua Rio Grande do Sul, 
265, Prata-MG, e LETICIA OLIVEIRA FERREIRA, solteira, professora, Filha de 
WANDERLEY SAOUZA FERREIRA e de JESAINE DE OLIVEIRA FERREIRA, 
residente no(a) Rua Rio grande do Sul, 265, Prata-MG. - USLAN ALEX SAN-
DRO DOS SANTOS, divorciada, granjeiro, Filho de JOSÉ APARECIDO DOS 
SANTOS, e de MARIA APARECIDA DA SILVA, residente no(a) Rua Sacramen-
to, 822, Prata-MG, e DAIANE MARCELINO DA SILVA, solteira, serviços gerais, 
Filha de AGUINALDO DA SILVA e de CRISTINA MARCELINO DA SILVA, re-
sidente no(a) Rua Sacramento, 822, Prata-MG. - AGMAR JOSÉ BARCELOS 
DE FREITAS NETO, solteiro, lavrador, Filho de ARQUIMEDES BARCELOS 
COSTA, e de ELEUSA MARIA OLIVEIRA BARCELOS COSTA, residente no(a) 
Rua Humaitá, 241, Prata-MG, e RAFAELA DE OLIVEIRA VIANA, solteira, do 
lar, Filha de MARCOS ANTONIO VIANA e de SONIA BARBOSA DE OLIVEIRA, 
residente no(a) Rua Humaitá, 241, Prata-MG. - DAVI ROBERTO AGOSTINHO, 
solteiro, agricultor, Filho de APARECIDO ANTONIO AGOSTINHO, e de NAIR DI 
BELLO, residente no(a) Rua Paraná, 765, Prata-MG, e MARIA HELENA FER-
REIRA, solteira, do lar, Filha de MANOEL ALVES FERREIRA e de MARIA DO 
CARMO FERREIRA, residente no(a) Rua Paraná, 765, Prata-MG. - DANILLO 
OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, servente, Filho de JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA, e 
de MARIA ROBERTINA DA SILVA NUNES, residente no(a) Rua Sacramento, 
Prata-MG, e LARYSSA LUDGERO TELLES, solteira, Filha de MARCO TULIO 
TERRA TELLES e de LUCIENE LUDGERO STORCH, residente no(a) Rua Sa-
cramento, 824, Prata-MG. - TULIO FERREIRA DE SOUZA, solteiro, operador 
multifuncional, Filho de ATEVALDO DE DEUS FERREIRA, e de RITA DE CAS-
SIA SOUZA DE DEUS, residente no(a) Rua Santa Catarina, 183, Prata-MG, e 
JESSICA SILVA SANTOS, solteira, professora, Filha de MARCIO DO CARMO 
SANTOS e de SONIA APARECIDA SILVA SANTOS, residente no(a) Rua Santa 
Catarina, 187, Prata-MG. JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA, solteiro, me-
cânico Industrial, Filho de TELMO RODRIGUES DOS SANTOS, e de MARIA 
JOSÉ DA SILVA RODRIGUES, residente no(a) Rua Juliana Andrade Oliveira, 
151, Prata-MG, e NATALIA LÚCIA SILVA FERREIRA, solteira, contadora, Filha 
de LUIZ FERNANDO SILVA FERREIRA e de MARIA ANGELA SILVA FERREI-
RA, residente no(a) Rua Juliana Andrade Oliveira, 151, Prata-MG. Se alguém 
tiver conhecimento da existência algum impedimento legal, oponha-o na forma 
da lei. E para constar e chegar este ao conhecimento de todos, lavro o presente 
que foi afixado no lugar de costume e publicado na imprensa.

Prata-MG, 31 de Agosto de 2016.
Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG
Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.

 A efetivação de Michel 
Temer como presidente da Re-
pública traz consequências jurídi-
cas para o peemedebista: a partir 
de agora, ele não pode ser alvo 
de investigação penal até o fim 
do seu mandato, a não ser que 
cometa crime no exercício das 
funções. Por uma interpretação 
de dispositivo da Constituição, 
o presidente da República não 
pode ser investigado por atos 
estranhos ao exercício da função 
durante a vigência do mandato. 
Ou seja, enquanto estiver à fren-
te do Palácio do Planalto, Temer 
só pode ser investigado se hou-
ver suspeita de crime em ativida-
de relacionada às suas funções 
como presidente. Eventual apu-
ração só pode ser feita após o fim 
do mandato. A impossibilidade 
de investigação é uma crítica de 
petistas no curso do processo de 
impeachment. O senador Lind-
bergh Farias (PT-RJ) tem defen-
dido que a destituição de Dilma 
servirá como uma "blindagem" 
para o presidente da República, 
Michel Temer. "É importante que 
cada senador aqui saiba: se a 
gente afasta a presidente Dil-
ma, o Temer está blindado, não 
pode ser investigado. Isso está 
na nossa Constituição. E eu digo 
mais: ele também é presidente do 
PMDB. Têm várias acusações ao 
PMDB. Ele está blindando inves-
tigações também do seu partido. 
Todo mundo tem que ser inves-
tigado, PT, PSDB, PMDB. Agora, 
na votação disso aqui hoje, nós 
estamos blindando um presiden-

te que já foi citado várias vezes 
e que tem que ser investigado", 
disse o petista, em sessão na 
semana passada. O nome de 
Temer já foi mencionado em de-
lações premiadas da Operação 
Lava Jato. O ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Machado che-
gou a dizer que o peemedebista 
esteve envolvido em um pedido 
de recursos ilícitos para a campa-
nha de Gabriel Chalita (à época 
no PMDB) à Prefeitura de São 
Paulo em 2012. O ex-senador 
Delcídio Amaral (sem partido-
-MS) também mencionou o nome 
de Temer em delação premiada. 
Delcídio falou que o peemedebis-
ta teria "apadrinhado" dois inves-
tigados na Operação Lava Jato à 
BR Distribuidora, subsidiária da 
Petrobras, e à própria estatal. To-
das as menções não se referem a 
atos relativos ao exercício da pre-
sidência da República. Em março 
de 2015, o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, decidiu 
não investigar a então presidente 
Dilma Rousseff apesar da men-
ção ao nome dela por um dos de-
latores da Lava Jato. Na ocasião, 
Janot destacou que não seria 
possível investigar a presidente 
por atos estranhos ao exercício 
da função. Dilma virou alvo de 
um pedido de abertura de inqué-
rito em maio de 2016, no entanto, 
por práticas relacionadas à Pre-
sidência. Janot entendeu que há 
uma "trama" que indica tentativa 
de atrapalhar as investigações da 
Operação Lava Jato e envolvem 
Dilma. (Fonte: Site UOL)

Como presidente, Temer não pode ser 
investigado por atos fora do mandato
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De esquina, com 2 quartos, copa conjugada com a 
cozinha, banheiro azulejado até o teto, área de serviço 

com varanda, garagem e quintal grande.
Tratar: (34) 9.9999-8767 CTBC, 

9.9136-0096 TIM OU 9.9692-3454 CTBC

ALUGO ESTA CASA

 O jogo foi de cartas mar-
cadas, com um evidente ás de 
copas nas mangas dos petistas. 
A tão aguardada resposta dos 81 
senadores neste histórico 31 de 
agosto de 2016 foi o esperado 
impeachment de Dilma, por 61 
votos a favor e 20 contra. Sena-
dores também decidiram pela 
manutenção dos direitos políticos 
de Dilma por oito anos. A habili-
tação da função pública foi um 
prêmio de consolação para Dil-
ma. A votação ficou abaixo dos 
dois terços: placar de 42 a 36, e 
três abstenções. A jogada pode 
beneficiar Eduardo Cunha no jul-
gamento de cassação de manda-
to marcado para segunda-feira, 
12 de setembro, na Câmara dos 
Deputados. Renan Calheiros, 
presidente do Senado, votou pelo 
impeachment, mas pregou voto 
pela manutenção dos direitos de 
Dilma. Ficou claro que aconteceu 
um acordo prévio de bastidores 
para compensar Dilma pela per-
da da Presidência. Houve quei-
ma de fogos de artifício em todo 
Brasil, para comemorar a queda 
da Presidanta. Certamente pt da 
vida, Dilma assistiu à previsível 
derrota pela televisão, no Palá-
cio da Alvorada, acompanhada 
de Luiz Inácio Lula da Silva e al-
guns ex-ministros e assessores. 
Michel Temer toma posse às 16 
horas em sessão do Congresso 
Nacional. Já deixou gravada a 
fala às 20 horas em cadeia na-
cional de rádio e televisão. Em-
possado, passou a Presidência, 
interinamente, a Rodrigo Maia, 
para viajar à China. Vai em bus-
ca de negócios e para participar 
da reunião do G-20, dias 4 e 5 
de setembro. Temer volta corren-
do para a festa do Dia da Pátria, 
em 7 de setembro. Eram ne-
cessários 54 votos para impedir 
Dilma - afastada desde maio da 
Presidência. Ela era pronunciada 
desde 9 de agosto pelo tribunal 
senatorial conduzido por Ricar-
do Lewandowski, presidente do 
Supremo Tribunal Federal. Dilma 
era julgada desde 25 de agosto, 
após 18 questões de ordens e 
vários depoimentos, com ampla 
defesa proporcionada para a Pre-
sidenta (11 horas e 35 minutos 
respondendo a perguntas de 48 
senadores). O caso Dilma teve 
72 volumes em 24.700 páginas. 
Até outro dia parceiro do PT, Mi-
chel Miguel Temer Lulia agora 
está efetivado na Presidência da 
República Federativa do Brasil. 
Vai durar no cargo se compro-
var capacidade para tirar o País 
da mais brutal crise estrutural 
da história. Pacificar a política e 
melhorar a economia são mis-
sões nada fáceis para quem até 
ontem presidia o PMDB - partido 
entranhado no poder federal des-
de 1985 e com dirigentes sempre 
suspeitos de altíssima corrupção. 
A petelândia rodou. Quem mais 
vai se ferrar? Eis a questão que 

aguarda resposta para breve... O 
julgamento final começou às 11h 
15min. Ricardo Lewandowski fez 
um super resumo do processo. 
Em seguida, abriu para desta-
ques dos senadores. Aí começa-
ram as surpresas. O ex-presiden-
te e senador Fernando Collor de 
Mello reclamou da falta de isono-
mia entre seu impedimento, em 
1992, e o atual caso Dilma. Em 
seguida, malandramente, o PT 
apresentou um requerimento pe-
dindo uma votação em separado 
para avaliação da possível per-
da de direitos políticos de Dilma. 
Lewandowski acatou a questão 
de ordem petista e jogou a de-
cisão para a famosa "soberania 
do plenário". Assim, a pergunta 
fatal do processo de impeach-
ment acabou providencialmente 
modificada, em cima do laço da 
votação, para salvar os direitos 
políticos de Dilma, em futuro re-
curso judicial ao STF: "Cometeu 
a acusada, a senhora presidente 
da República, Dilma Vana Rous-
seff, os crimes de responsabilida-
de correspondentes à tomada de 
empréstimos junto à instituição fi-
nanceira controlada pela União e 
à abertura de créditos sem auto-
rização do Congresso Nacional, 
que lhe são imputados e deve ser 
condenada à perda do seu car-
go?" Ficou para votação posterior 
a pendência: "ficando, em conse-
quência, inabilitada para o exer-
cício de qualquer função pública 
pelo prazo de oito anos?". Agora 
"impichada", Dilma está longe do 
juizo final. Aqui e no exterior, sem 
foro privilegiado, ela deve res-
ponder judicialmente pelos preju-
ízos que sua desastrada gestão 
causou à Petrobras e Eletrobras. 
Também deve se tornar ré pela 
tentativa de obstrução judicial 
com a nomeação de Lula da Silva 
para a Casa Civil, a fim de devol-
ver ao decadente chefão petista 
o foro privilegiado para escapar 
das garras da "República de Curi-
tiba". Dilma vai recorrer ao Su-
premo Tribunal Federal não para 
recuperar o mandato perdido, 
mas para tentar recuperar seus 
direitos políticos, alegando que 
não cometeu crime de respon-
sabilidade. Tudo pode acontecer 
no País do rigor seletivo e da 
judicialização da politicagem. A 
crise estrutural brasileira parece 
longe de ser resolvida por Temer. 
No entanto, ele tem a oportunida-
de histórica de provar que não é 
um idiota ou apenas mais um bo-
neco corrupto na presidência de 
uma rica colônia de exploração 
comandada de fora para dentro 
por poderes globalitários. Temer 
tem a caneta para, no mínimo, 
lançar o debate sobre as mudan-
ças necessárias. Sabe que não 
tem margem para erros primá-
rios. Sua popularidade é frágil. O 
eleitorado é volátil. O mercado é 
desconfiado e inconfiável. Se Te-
mer errar, dança depressa. Me-

Dilma sofre impeachment, mas Senado 
preserva seus direitos políticos. Temer 

assume e vai pra China
Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

lhor não falhar... A petelândia vem 
com tudo para vender a tese do 
plebiscito sobre eleições gerais. A 
esquerda e os petistas continuam 
mais vivos que nunca. O Brasil 
tem todas as pré-condições para 
uma confusão revolucionária. O 
gramscismo puro e sua corrup-
tela, o marxismo cultural, fizeram 
um enorme estrago na cabeça 
dos brasileiros. A idiotização, 
principalmente das tais "zelites", 
são um entrave ao desenvolvi-
mento do País. Em meio a um 
regramento excessivo, nossa de-
mocracia tem a consistência de 
uma gelatina no calor do inferno 
político. As instituições foram e 
continuam rompidas pela ação do 
crime organizado. Os três pode-
res batem cabeça, na guerra de 
todos contra todos. A judicializa-
ção da política é um perigoso ata-
lho para o autoritarismo - perma-
mente ameaça no Brasil. A maior 
fragilidade do País é que não en-
frentamos a crise estrutural com 
um amplo e livre debate sobre 
o que tem de mudar, definindo 
prazos, condições objetivas e 
responsáveis pelas missões. Se 
Temer quiser sobreviver, e entrar 
para a História como um Estadis-
ta e não como mais um mero me-
díocre, ele tem o dever de liderar 
o debate estratégico. Fracassará 
se ficar preso às meras intenções 
capimunistas da cúpula corrupta 
de seu partido e de outras agre-
miações aliadas por oportunismo. 
Michel Temer ainda depende de 
si mesmo para mudar o Brasil. 
Por isso, deve ser cobrado in-
sistentemente. O agora governo 

definitivo (?) precisa de oposição 
responsável e propositiva. Os 
segmentos esclarecidos da so-
ciedade brasileira não podem dar 
trégua. A pressão da sociedade 
tirou o PT do poder após 13 anos. 
No entanto, os petistas aparelha-
ram o Estado e inseminaram as 
bases para o longo projeto de 
poder sob conceitos equivocados 
e ideologicamente criminosos. 
Ainda falta muito para a limpeza. 
Temer pode varrer o lixo para a 
casa do vizinho ou assumir a no-
bre função de presidir a compa-
nhia de limpeza, mesmo que não 
seja o "lixeiro" mais qualificado 
do Brasil ou do mundo. Cumpra 
seu dever, Michel Temer. E torça 
para que a petelândia ou a gran-
de incógnita Eduardo Cunha não 
atrapalhem seus planos. Que te-
mer presida o Brasil - e não seja 
mais um déspota esclarecido no 
Palácio do Planalto. Temer, sua 
vida na Presidência pode ser 
bela como a Marcela. Aproveite 
o embalo olímpico de vitórias e 
faça as coisas certas. Cuidado, 
porque o PT quer te dar "Medalha 
de Chumbo". Tudo vai depender 
mais de você que de outros fa-
tores internos e externos. Des-
centralize e cobre resultados ad-
ministrativos dos subordinados. 
Leve em nas críticas, por piores 
que sejam. Fuja dos puxa-sacos. 
Aja com transparência. Promova 
o diálogo. Exercite a tolerância. 
E, mais importante estrategica-
mente, contenha a vaidade. Todo 
isto só depende de você... (© Jor-
ge Serrão. Edição do Blog Alerta 
Total de 31 de Agosto de 2016).
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