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EDITORIAL
 Depois de mais 
de 20 anos de circula-
ção, Jornal de Negó-
cios vai publicar, contra 
vontade de seu sócio 
proprietário, sua ultima 
edição no dia 25 de no-
vembro de 2017. A de-
cisão foi tomada devido 
aos seguintes motivos: 
À crise no mercado mun-
dial de mídia, e por cau-
sa da sócia minoritária 
do jornal que detém 0,5 
% (meio por cento) do 
capital social da empre-
sa que é de apenas R$ 
10.000,00. Pelo fato da 
empresa ser Ltda e pre-
cisava ter dois sócios, 
uma vez que na época, 
o sócio majoritário era 
divorciado, e seu único 
filho morava no exterior, 
então o motivo de convi-
da-la para fazer parte na 

sociedade.
 O jornal tem um 
comprador e poderia con-
tinuar suas atividades na 
cidade normalmente, a 
sócia minoritária deixou a 
empresa em 2009, quan-
do recebeu todos os seus 
direitos na época que 
saiu, tanto é verdade que 
ela estava trabalhando em 
outra empresa, e houve 
uma alteração contratual 
(a empresa entrou para 
o Simples) em 26 de no-
vembro de 2010 e ela as-
sinou a alteração sem ne-
nhum problema, quando 
foi combinado que, assim 
que o filho do sócio ma-
joritário retornasse do ex-
terior, substituiria o nome 
dela pelo dele, no que ela 
concordou.
 Quando foi pro-
curada, para substituir o 

nome dela no contrato so-
cial, e que o proprietário 
majoritário estava decidi-
do a vender o jornal, ela 
mudou de ideia, e exigiu 
uma indenização que su-
pera em muito o que ela 
teria direito. Depois que 
ela saiu da empresa o jor-
nal foi condenado a pagar 
duas indenizações: uma 
eleitoral e outra por danos 
morais por matérias escri-
tas por terceiros e ela nun-
ca foi procurada para ar-
car com os prejuízos, que 
foram pagos pelo sócio 
majoritário, pois o jornal 
não tinha caixa para ar-
car com as despesas. Ela 
foi notificada via cartório 
dando-lhe preferência na 
compra do jornal e ela não 
se interessou. Foi tam-
bém oferecido a ela um 
valor superior ao de suas 

cotas que ela teria direito 
de acordo com o Contra-
to Social da empresa, no 
que ela, até a presente 
data não se manifestou.
 Diante dessa situ-
ação, só resta à direção 
do Jornal torna-la uma 
empresa inativa.
 Agradecemos a 
todos os nossos anun-
ciantes, leitores e parcei-
ros anônimos como os 
motoristas que transpor-
tam leite para a Cooprata 
e que foram os respon-
sáveis para que o jornal 
chegasse à zona rural. 
Bem como bancos, su-
permercados, mercea-
rias, padarias, cabelerei-
ros, sacolões, farmácias, 
lojas, enfim a todos que 
ultimamente ajudaram a 
distribuir o jornal na cida-
de. (A Direção)

Prata comemora aniversario 
 Em comemoração aos 
143 anos do Prata, a Prefeitura 
Municipal, realizou entre os dias, 
14 e 15 de novembro, o aniversá-
rio do município. No dia 14 acon-
teceu na Praça XV de Novembro 
os shows das Bandas Maxakali, 
Checão e Banda e Dj Jhonatan 
Elyaz, as atrações coroaram 

com muito sucesso o evento na 
praça. Já no dia 15, dia do ani-
versário do Prata, foi celebrada 
uma missa especial na Matriz de 
Nossa Senhora do Carmo, a mis-
sa contou com a participação do 
prefeito Dr. Anuar, primeira dama 
Letícia, secretários do município 
e autoridades presentes. Final do Campeonato Amador

 Aconteceu no dia (15) de 
novembro a final da quarta edição 
do campeonato amador, a final 
aconteceu no Estádio Cid Pádua 
Vilela, as equipes que disputaram 
a final foram os times do Flamen-
go X Santa Cruz, as equipes finali-
zaram a partida nos pênalti, levan-
do a vitória do Flamengo por 4 X 

3. A premiação foi definida na clas-
sificação, campeão R$ 3.000,00 e 
vice-campeão R$1500,00 (Troféu 
e Medalha). O evento teve a or-
ganização da Associação Atlética 
Pratense através do seu presiden-
te Edmar Lopinho, e a realização 
da Prefeitura Municipal do Prata e 
Câmara Municipal.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
APÓS PRISÃO DO PAI, CLA-
RISSA GAROTINHO ABANDO-
NA REUNIÃO SOBRE CRISE 
NO RIO - Após a prisão do pai, 
o ex-governador Anthony Garoti-
nho, sua filha, a deputada fede-
ral Clarissa Garotinho, deixou às 
pressas a reunião sobre a crise 
orçamentária do estado. O en-
contro, que aconteceu no Palá-
cio Guanabara, sede do governo 
estadual, teve a presença de 24 
deputados e do governador, Luiz 
Fernando Pezão. A reunião co-
meçou às 9h30 e Clarissa pôde 
permanecer por apenas 1 hora, 
já que seu pai foi preso por volta 
das 10h30. Anthony Garotinho 
foi levado para a sede da Polícia 
Federal no Rio, na Praça Mauá, 
região central. O mandato de 
prisão foi expedido pela Justiça 
Eleitoral de Campos, no norte 
fluminense, por ordem do juiz 
Glaucenir Silva de Oliveira. Ele 
é investigado na Operação Che-
quinho, que tem como objetivo 
apurar o uso eleitoral do progra-
ma Cheque Cidadão. O benefí-
cio social teria sido usado para 
compra de votos nesta eleição. 
Segundo sua defesa, no entanto, 
a operação foi ilegal e abusiva. 
O advogado do ex-governador, 
Fernando Fernandes, já entrou 
com um pedido de habeas cor-
pus.
CUNHA “PREVIU” A PRISÃO 
DE ANTHONY GAROTINHO - 
Muitos acreditam que o desenho 
“Os Simpsons” previu a vitória 
de Donald Trump, mas por aqui 
também há uma “profecia indi-
gesta”. Nos idos de 2011, Edu-
ardo Cunha foi ao Twitter e falou 
sobre o ex-governador Anthony 
Garotinho, preso hoje pela Polí-
cia Federal na Operação Chequi-
nho: “Garotinho é caso de polí-
cia e não de política”, escreveu. 
Cunha ainda chamou seu ex-
-colega de “quadrilheiro”. A acu-
sação se deu por uma disputa 
pelo comando de Furnas. Hoje, 
curiosamente, ambos dividem o 
mesmo destino.
KÁTIA ABREU DISCUTE SU-
PERSALÁRIOS COM CÁRMEN 
LÚCIA - A senadora Katia Abreu 
participou de um encontro com a 
presidente do Supremo Tribunal 
Federal, Cármen Lúcia. Na pau-
ta, o controle dos salários que 
ultrapassam o teto constitucional 
de R$ 33,7 mil. Kátia é relatora 
da comissão especial criada para 
regulamentar o abuso.
RENAN QUER GASTAR R$ 
130 MIL EM TV A CABO COM 
SPORTV, GNT E NATIONAL 
GEOGRAFIC NA PRÓPRIA 
CASA E NO SENADO - A ex-
periência de três mandatos deu 
a Renan Calheiros a exata me-
dida do quão enfadonhas podem 
ser as sessões no Senado. Em 
compensação, fora do plená-
rio as excelências não terão do 
que reclamar. Poderão assistir a 
jogos da NBA, do Brasileirão, a 
atrações sobre a vida na selva e 
até ao Super Bonita, com dicas 
de beleza para todos os gostos. 

Tudo na conta do erário, obvia-
mente. O Senado está dispos-
to a gastar até R$ 133 mil para 
garantir TV cabo por um ano 
em todos os gabinetes e na re-
sidência oficial do presidente da 
Casa, lógico. Só na casa de Re-
nan haverá sete pontos. E sem 
miséria. O edital do pregão ele-
trônico pelo qual será escolhida 
a empresa que prestará o servi-
ço determina que o pacote deve 
conter, no mínimo, os canais de 
TV aberta, TV Senado, TV Justi-
ça, TV Câmara, SporTv, SporTv 
2, National Geographic Channel, 
GloboNews, CNN, Multishow, 
Universal Channel e GNT. No 
total, são 157 pontos: além dos 
sete no endereço de Renan, a 
fartura de entretenimento estará 
disponível em 150 gabinetes do 
Senado.
SUPLENTE DE DELCÍDIO 
GASTOU R$ 9 MIL EM POSTO 
DE GASOLINA NOS ÚLTIMOS 
TRÊS MESES - Suplente Del-
cídio Amaral no Senado, Pedro 
Chaves não economiza – dinhei-
ro público, vale lembrar – quando 
cuida do veículo que usa no Mato 
Grosso do Sul. Nos últimos três 
meses, o substituto de Delcídio 
gastou mais de R$ 9 mil com o 
selo “combustíveis e lubrifican-
tes”. É coisa de pelo menos R$ 2 
mil a cada dia que resolve dar um 
pitstop no posto. O dinheiro, ló-
gico, sai da cota parlamentar do 
Senado. Foram R$ 2,6 mil em 1 
de agosto, R$ 3,5 mil no primeiro 
dia de setembro e outros R$ 3 mil 
no dia 3 do mês passado.
UM CONSELHEIRO PARA PRI-
VATIZAR O SUS - Acusado fre-
quentemente de querer privati-
zar a Sistema Único de Saúde, 
o ministro Ricardo Barros pode 
buscar uns conselhos com o ex-
-ministro da Catalunha Boi Ruiz. 
É que Ruiz virá a São Paulo para 
o Congresso Nacional de Hos-
pitais Privados. O espanhol foi 
bastante criticado por transferir a 
gestão de hospitais para um con-
sórcio. Ruiz estará numa mesa 
para discutir a construção de um 
sistema de saúde sustentável. O 
debate terá também o ex-minis-
tro de Saúde do Governo Dilma 
Arthur Chioro.
BR, IPIRANGA E SHELL PO-
DEM TER INSCRIÇÕES ES-
TADUAIS CASSADAS POR 
ÁLCOOL ADULTERADO - A in-
terdição de postos de gasolina 
da Shell, Ipiranga e BR no Rio 
pode resultar na cassação da 
inscrição estadual dessas distri-
buidoras. Essa é uma punição 
prevista pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) a quem ad-
quire, distribui, transporta e re-
vende etanol em desacordo com 
as especificações. Segundo a 
ANP, será aberto um processo 
administrativo, sendo que os en-
volvidos na fraude estão sujeitos 
a multas de R$ 20 mil a R$ 5 mi-
lhões. O combustível adulterado 
foi encontrado à venda em pos-
tos da Ilha do Governador.
O FUTURO DE RENAN CA-
LHEIROS APÓS DEIXAR A 
PRESIDÊNCIA DO SENADO 

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Raul Soares 261 com 04 quartos, sendo 01 suíte, 03 salas, 
cozinha, piscina com quiosque, garagem p/ 02 carros: Tratar (34) 3431-1558. Falar 
Lanchonete do André.
ALUGO EXCELENTE CASA – Na Rua Iraci Maria de Camargos 430 com 03 quartos, 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, área de lazer com quarto para empregada, garagem 
p/ 04 carros: Tratar (34) 9.9116-3081 CTBC ou 9.9666-3872 CTBC.
VENDO SAVEIRO CE TROOPER – Cor Prata, completa, ano 10/11: Tratar (34) 
9.9974-7205.
VENDO ÁGIO TERRENO – Na Avenida Talma Campos de Abreu, Bairro Colina Park 
Boulevard com área 300 m²: Tratar (34) 9.9999-8767 ou 9.9136-0096.
ALUGO KITINETE – Na Rua Raul Soares 618: Tratar (34) 9.9874-2959 ou 9.9914-
2959.
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.

- Muito se fala sobre o destino 
de Renan Calheiros após dei-
xar a presidência do Senado em 
fevereiro. Fala-se que ele pode 
assumir a liderança do partido na 
Casa, mas o próprio Renan acre-
dita que é o momento de presti-
giar outro senador que não ele. 
Neste cenário, um nome forte 
que surge é o de Simone Tebet 
(PMDB-MS). A senadora é vista 
como um quadro interessante, 
inclusive pelo próprio Renan, por 
ser mulher, filha do ex-senador 
peemedebista Ramez Tebet e já 
ter sido sondada para assumir a 
liderança do governo no Senado. 
Além disso, Tebet é a aposta do 
partido no Mato Grosso do Sul. 
Outra possibilidade que corre é 
a de Renan assumir relatorias de 
destaque no ano que vem. A Co-
missão do Orçamento, prevista 

hoje para ficar com Romero Jucá 
(PMDB-PE), pode acabar tro-
cando de mãos. Mas em Alago-
as comenta-se que Renan deve 
tirar uma licença para organizar 
o tabuleiro político e organizar as 
próximas eleições – em fevereiro 
faz 22 anos de Casa. Em 2018, 
ele terá que se reeleger para um 
4º mandato de senador, além de 
fazer seu filho novamente go-
vernador. Tirando a tal licença, 
o parlamentar forçaria uma re-
forma na equipe política do es-
tado: Fábio Farias, o 1º suplente 
de Renan, é também secretário 
da Casa Civil em Alagoas. Com 
Farias no senado, Renan Filho 
ficaria à vontade para mexer em 
seu governo, já que não criaria 
nenhum mal-estar. (Fonte dos 
textos acima: Site RADAR ONLI-
NE – Revista VEJA)

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

ANUNCIE NO

Safra 2016/17 se 
encaminha para ser recorde
 A estimativa da safra 
2016/17 de grãos pode variar 
de 210,9 milhões de toneladas a 
215,1 milhões de toneladas, de 
acordo com o 2º levantamento 
da produção agrícola, divulgado 
na semana passada pela Conab. 
O crescimento poderá ser de até 
15,6% em relação à safra ante-
rior, de 186,1 milhões, e caso o 
desempenho se confi rme, será 
recorde. Também há previsão de 
ampliação da área total plantada, 
que deve se situar entre 58,5 mi-
lhões de hectares e 59,7 milhões 
de hectares, o que representa 
crescimento de até 2,3% na com-
paração com a safra 2015/16. 

Com exceção do algodão e do 
amendoim primeira safra, todas 
as demais culturas de primei-
ra safra tiveram incremento de 
área plantada. E a expectativa 
é de que a produção continue 
avançando nos próximos anos, 
revelou Neri Geller, secretário de 
Política Agrícola do Ministério da 
Agricultura, durante a divulgação 
dos números. Ele lembrou que, 
nos últimos dez anos, a área 
plantada cresceu em cerca de 
10 milhões de hectares, com au-
mento de 20%, enquanto a pro-
dutividade aumentou entre 50% 
e 60%. (Fonte: Ministério da Agri-
cultura)

  SINTICOMP  
 
 

 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Prata 

 

“SINDICALISMO É UNIÃO E INTEGRAÇÃO DE FORÇAS VISANDO O BEM ESTAR DA CATEGORIA” 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua Fernando de Noronha, nº 500 – Bairro Oliveira CEP: 38.140-000 - Prata – MG - Fone/Fax: (34)3431-2083 

www.sinticomp.org.br 

     
-EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- 

  
Na qualidade de Diretor-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção e do Mobiliário do Prata,  no uso das atribuições  que me confere o atual Estatuto, 
na letra “B” do artigo 29, capítulo VII, seção III, com base nos artigos 10º e artigo 11º do 
capítulo VI, com observação do artigo 12º convoco à todos os trabalhadores (as) locados na 
empresa ADRIANA LUZIA BORONEZI E COLIGADAS – Unidades em Prata MG, para 

participarem da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 02 de DEZEMBRO de 
2016 ás 16h15m em 1ª Convocação com metade mais um dos trabalhadores (as) ou em 
2ª Convocação, ás 16h45m, com qualquer número de  trabalhadores(as) que estiverem 
presentes,  a ser realizada no salão nobre de Eventos e Reuniões, “Delmo Aparecido 
Inocêncio Borges” localizado na sede do Sindicato, sito á Rua Fernando de Noronha nº 500, 
Bairro Oliveira – Prata MG, com edital publicado Jornal de Negócios, edição de 18 de 
Novembro de 2016, com os seguintes assuntos em Pauta: 

 
1 = Leitura do Edital 
 
2 = Apresentação, Apreciação de proposta para ACORDO COLETIVO 2017 com a empresa 
ADRIANA LUZIA BORONEZI E COLIGADAS - Unidade - Prata MG. 
 
3 = cada participante deve apresentar o documento de identificação. 
 
4 = Contribuição Assistencial. 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
João Francisco F. Andrade 

Diretor – Presidente 
 

Prata, MG – 18 de Novembro de 2016. 

ABANDONO DE EMPREGO
Almiro Amaro Alves - CNPJ: 51.236.35890/65 - Município: 
Mogi Mirim SP - Rodovia SP 340 km 166. Esgotados nossos 
recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em 
local não sabido, convidamos o Sr. João Lopo da Silva, por-
tador da CTPS: 5922341 Série: 001-0 MG, a comparecer em 
nosso escritório, a fi m de retornar ao emprego ou justifi car 
as faltas desde 02/09/2016, dentro do prazo de 48 hs a partir 
desta publicação, sob pena de fi car rescindido, automatica-
mente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da 
CLT. Prata, em 18 de novembro de 2016

Almiro Amaro Alves - CNPJ: 51.236.35890/65 - Município: 
Mogi Mirim SP - Rodovia SP 340 km 166. Esgotados nos-
sos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se 
em local não sabido, convidamos o Sr. Gilmar João da Silva 
CTPS: 55451 Série: 00039 – MG, a comparecer em nosso 
escritório, a fi m de retornar ao emprego ou justifi car as faltas 
desde 02/09/2016, dentro do prazo de 48 hs a partir desta 
publicação, sob pena de fi car rescindido, automaticamente, 
o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT. Prata, 
em 18 de novembro de 2016

Exportações do agro 
perdem competitividade

 As exportações brasilei-
ras do agronegócio seguem em 
patamares recordes em termos 
de volume. Segundo cálculos do 
Centro de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada (Cepea), 
da Esalq/USP, de janeiro a se-
tembro a quantidade embarcada 
cresceu 12,5% em relação ao 
mesmo período de 2015. Esse 
cenário é verifi cado mesmo com 
a forte diminuição da atrativida-
de das exportações agrícolas. 
De acordo com pesquisadores 
do Cepea, a queda contínua dos 
preços em dólares no correr de 
2016, combinada com a valoriza-
ção da moeda nacional, provocou 

diminuição considerável na atrati-
vidade das exportações brasilei-
ras, de 18%. Entre janeiro e se-
tembro frente ao mesmo período 
do ano anterior, os produtos que 
apresentaram crescimentos mais 
expressivos no volume exportado 
foram milho e etanol, de 52,4% 
e de 44,2%, respectivamente. 
As vendas externas de janeiro a 
setembro geraram faturamento 
de aproximadamente US$ 68 bi-
lhões, pequeno aumento de 1% 
em relação ao mesmo período 
de 2015. Já em moeda nacional, 
houve queda da receita agrega-
da, de cerca de 8%. (Fonte: Ce-
pea)

Baixa movimentação no 
mercado de reposição

 São duas as situações 
encontradas no mercado de re-
posição. De um lado, as incer-
tezas quanto ao mercado do boi 
gordo e a situação ainda ruim 
das pastagens afastam os com-
pradores e resulta em desvalo-
rizações. De outro, a retomada 
gradual das chuvas resulta em 
melhora das pastagens e anima 
a retomada das compras. No 
Maranhão, o bezerro desma-
mado (6 arrobas) está cotado 
em R$950,00 por cabeça, au-
mento de 1,1% em sete dias. 
Mesmo com as recentes reto-
madas pontuais dos preços, 
em 2016 o mercado de reposi-

ção foi marcado por quedas na 
maioria das semanas pesquisa-
das. Desde o início do ano, na 
média de todos os estados pes-
quisados pela Scot Consultoria, 
o boi magro (12 arrobas), gar-
rote (9,5) e o bezerro desma-
mado (6 arrobas) apresentaram 
quedas de 3,0%, 5,5% e 6,8%, 
respectivamente. Em curto pra-
zo, a expectativa é de que os 
preços se mantenham fi rmes, já 
que a retomada da capacidade 
de suporte das pastagens atrai 
os compradores. Mas atenção, 
a recuperação não deve ser em 
grade intensidade. (Fonte: Scot 
Consultoria)

Comprar, vender ou alugar, 
anuncie nos Classifi cados 

do Jornal de Negócios.
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Carta Aberta de Maçons e 
Liberais a Renan

 Excelentíssimo Senhor 
Presidente do Senado Federal 
Renan Calheiros, Ao que tudo 
indica, Vossa Excelência na con-
dição da alta patente parlamen-
tar que enverga resolveu por sua 
conta e risco afrontar à República, 
sob o pretexto de defesa da Cons-
tituição. O comandante de um dos 
três poderes quando se dá ao dis-
parate linguístico de dirigir-se a 
um juiz togado, aprovado em con-
curso como “juizeco”; e da mesma 
forma desrespeitosa a um ministro 
de Estado que é professor da mais 
respeitada universidade brasileira, 
e um dos autores mais citados em 
decisões do Supremo Tribunal 
Federal de “chefete” de polícia, é 
sem dúvida evento da mais alta 
relevância institucional. A opera-
ção deflagrada por ordem do juiz 
federal ofendido por Vossa Exce-
lência pode ser criticada, mesmo 
porque vivemos em grau de liber-
dade de expressão – especial-
mente no ambiente do parlamento 
– mas, nunca desmerecida deve 
ser a investidura e importância 
de um magistrado, seja qual for o 
grau de jurisdição de atuação do 
mesmo. A ofensa foi direcionada 
a desqualificar quem defende, até 
que se prove o contrário, o estado 
das leis e não das pessoas como 
temos visto em vossa carreira 
política. O Estado Brasileiro não 
suporta mais os apadrinhamen-
tos, aqueles mesmos que tanto 
tem favorecido Vossa Excelência 
ao longo de sua vida política. Soa 
como ofensa, quando proferida 
da boca de tão duvidosa figura 
política a defesa da Constituição 
Federal. A mesma Carta da Repú-
blica que após a emenda constitu-
cional 45 efetivou como direito de 
todos uma duração razoável do 
processo, instituto este que não 
vem tendo eficácia nos inquéritos 
a que Vossa Excelência responde, 
e que por situações inexplicáveis 
não são incluídos na pauta de jul-
gamento como resposta a uma 
efetiva proteção do erário. A inde-
pendência dos poderes é instituto 
tão imanente quanto a necessária 
harmonia entre os mesmos; esta 
última sendo abalada não por de-
cisões de primeira instância como 
vociferou o Ilustre Senador, mas, 
sim, por uma corrupção engen-
drada no seio da política nacional, 
e, que suga o suor do trabalhador 
brasileiro e sangra nossas institui-
ções. Figuras como a de Vossa 
Excelência são necessárias ao 
Brasil. A libertação da velha po-
lítica, da negociata vendida tem 
de ser vivida, para após superada 
servir de base crítica à uma nação 
mais justa e livre. Superaremos 
pensamentos mesquinhos como 
estes expressado em desfavor do 
Poder Judiciário e do Executivo. 
Como ensinou Hannah Arendt “o 
maior direito do homem é o direi-
to a ter direitos”. O povo brasileiro 

tem direito a ter os direitos pre-
vistos na constituição efetivados, 
e não a assistir impávido seus 
parcos recursos escorchados por 
impostos servirem de benesses 
àqueles que insistem em tungar 
os cofres públicos de forma irre-
freada. A luta do Poder Judiciário, 
sem desmandos, é a luta do povo 
brasileiro e de nossa Constitui-
ção Federal. A polícia legislativa 
ao contrário do que pensa Vossa 
Excelência não serve a uma casta 
especial de brasileiros com cargo 
eletivo. Serve à uma instituição, 
que como qualquer outra deve 
respeito aos princípios que regem 
a administração pública, em espe-
cial a impessoalidade, moralidade 
e probidade. Não estão livres dos 
laços da lei, ainda que envoltos 
nos vastos salões do senado fe-
deral. A dita imunidade parlamen-
tar, em termos constitucionais não 
se transmuda a todos os funcioná-
rios que fazem voto de fidelidade 
a qualquer Senador, especialmen-
te quando frente a parlamentares 
que tentam a todo custo atrapa-
lhar investigações criminais, e, 
em ambientes externos à casa 
legislativa. O senado federal não 
é como instituição um reduto de 
intocáveis, deveria ao contrário 
ser uma casa de representação 
dos estados federados, e dotado 
de homens e mulheres eleitos e 
que devam respeito às leis e de-
ferência ao povo que os elegeu. 
Ressaltamos aqui um dos pon-
tos que nos faz nos mobilizarmos 
contra a ordem amoral que até a 
presente data constitui um dos 
maiores descréditos da socieda-
de com as Instituições Federais, e 
que nesta data esta em pauta no 
Supremo Tribunal Federal, que é 
a da linha sucessória no cargo de 
Presidente da Republica. Defen-
demos que nesta linha não deve 
haver nenhum cidadão que esteja 
sendo Réu em processo criminal. 
A Constituição Federal de 1988 
conferiu relevância ímpar para o 
exercício do cargo de Presidente 
da República. Tratando-se de po-
sição institucional da mais alta en-
vergadura, a Presidência do Brasil 
está protegida por um amplo leque 
de garantias institucionais. Dentre 
essas garantias institucionais que 
dizem respeito à Presidência, não 
daqueles que temporariamente 
a ocupe, está o primado do não 
exercício do cargo por quem é réu 
em processo criminal. O chefe de 
Poder Executivo que se transfor-
ma em réu não pode continuar no 
exercício da função. Trata-se de 
uma exceção constitucional para 
a preservação do exercício das al-
tas funções de chefia. O nacional 
investido no papel de Presidente 
da República deve ser compulsó-
ria e imediatamente afastado do 
posto no momento e sempre que 
o Supremo Tribunal Federal vier 
a decidir pelo recebimento de de-

núncia, autorizando a instauração 
da ação penal. É possível que os 
oito inquéritos que apuram fatos 
criminosos e incluem Vossa Exce-
lência no centro da operação lava 
jato o tenham feito pensar que 
vosso poder é maior que o estado 
das leis que tanto custou à nossa 
nação. Todavia, nunca é demais 
alertá-lo, sempre com muito res-
peito, que a inteligência das leis 
é maior e vencerá o desrespeito 
que tem demonstrado por quem 
tenta defender a justiça e a demo-
cracia. A mobilização, o compro-
misso com a mudança, a voz das 
ruas já demonstrou o poder que 
tem, inclusive contra a vontade do 
Ilustre Senador, e não nos faltará 
energia e amor para lutar por um 
Brasil melhor, e não tenha dúvida 

que será um prazer confrontá-lo 
nas ruas, sempre com amor às 
conquistas democráticas e em de-
fesa da Constituição da Repúbli-
ca. Subscrevem esse documento 
o Movimento Liberal Acorda Bra-
sil e o Movimento Avança Brasil 
Maçons, representados por seus 
membros voluntários, e cujo único 
objetivo é a restauração dos prin-
cípios de Ética em nosso país e a 
retomada de um futuro próspero 
e sedimentado sobre Instituições 
sólidas e compostas por membros 
que, acima de qualquer interesse 
pessoal, sirvam aos melhores in-
teresses do povo Brasileiro. (SÃO 
PAULO, 27 DE OUTUBRO DE 
2016, - ABM – AVANÇA BRASIL 
MAÇONS E MLAB – MOVIMEN-
TO LIBERAL ACORDA BRASIL).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
  Por Avança Brasil Maçons Br 

Estados Unidos: Cresce o 
número de registro de crimes 

ligados a raça e religião
País tem pelo menos 300 ataques 

de ódio e intimidação desde o 
resultado da eleição presidencial

 Desde a vitória de Do-
nald Trump, nos Estados Unidos, 
pelo menos 300 ataques de ódio 
e intimidação foram registrados ao 
redor do país. Os principais alvos 
são imigrantes, muçulmanos, ne-
gros, homossexuais e mulheres. 
Aparentemente, o slogan “Tornar 
a América Grande de Novo” foi 
interpretado por muitos seguido-
res do novo presidente como uma 
promessa de retorno a uma era 
de domínio branco. A entidade 
Southern Poverty Law Center, que 
monitora a ação de grupos de ódio 
dentro do país, identificou os mais 
de 300 casos de ataques e intimi-

dação registrados na última sema-
na. A maioria deles tem por alvo a 
população negra. Em seguida vem 
os imigrantes, muçulmanos e inte-
grantes da comunidade LGBTQ. 
Também há um número reduzido 
de ataques contra seguidores de 
Trump. Para piorar, várias escolas 
do país registraram casos de as-
sédio a minorias, especialmente 
contra latinos. Crianças e adoles-
centes brancos ameaçam colegas 
de deportação ou repetem uma 
das principais palavras de ordem 
da campanha de Trump: “Cons-
trua o muro”. (Fonte: Site Opinião 
& Justiça)

Grupo de Trabalho elabora 
proposta de novo modelo 

de seguro
 O ministro da Agricultu-
ra, Blairo Maggi, prorrogou por 90 
dias as atividades do Grupo de 
Trabalho do Programa de Subven-
ção ao Prêmio de Seguro Rural, 
que vem debatendo uma proposta 
para um modelo mais moderno e 
eficiente de seguro rural. O anún-
cio da ampliação do prazo foi feito 
por Maggi na terça-feira passada, 
durante audiência com o grupo 
de trabalho, coordenado pelo ex-
-ministro da Agricultura Alysson 
Paolinelli, também colunista d’A 
Granja. Para Maggi, o caminho 
para o Brasil modernizar o seguro 

rural é o diálogo e a negociação 
com a área econômica do Gover-
no e com o setor produtivo. Paoli-
nelli reforçou a posição de Blairo. 
“O grupo acredita que o ministro, 
com a sua liderança e experiên-
cia, pode mobilizar a iniciativa 
privada e o Governo para estabe-
lecer uma forma de financiamento 
do seguro”, afirmou Paolinelli. O 
grupo de trabalho tem represen-
tantes de entidades como a Con-
federação da Agricultura e Pecu-
ária do Brasil e Organização das 
Cooperativas Brasileiras. (Fonte: 
Ministério da Agricultura)
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MPF investiga suspeita de desvio em obra da Marginal Tietê
 O Ministério Público 
Federal investiga o repasse de 
R$ 89,5 milhões para empresas 
ligadas ao operador financeiro 
Adir Assad e para o advogado 
Rodrigo Tacla Duran --alvos 
da 36ª fase da Operação Lava 
Jato-- por dois consórcios e 
empreiteiras que executaram 
as obras de ampliação da mar-
ginal Tietê, na capital paulista, 
entre 2009 e 2011. Os repasses 
constam de relatórios anexados 
pela Procuradoria da República 
em Curitiba no pedido de busca 
e de prisões que embasaram a 
ação da Polícia Federal, bati-
zada de Dragão. A força-tarefa 
da Lava Jato atribui a Assad e 
a Duran o papel de "operadores 
financeiros especializados na 
lavagem de capitais de gran-
des empreiteiras". A obra que 
ampliou as pistas da marginal 
foi resultado de um convênio 
entre o governo de São Paulo, 
na época comandado pelo atu-
al ministro das Relações Exte-
riores, José Serra (PSDB), e a 
prefeitura na gestão de Gilberto 
Kassab (PSD), atual ministro de 
Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações do governo 
Michel Temer. Os consórcios 
Nova Marginal Tietê (Delta En-
genharia e Sobrenco) e Desen-
volvimento Viário (EIT e Egesa) 
foram contratados pela estatal 
paulista Dersa, responsável 
pela licitação, por um valor to-
tal de R$ 816,9 milhões. Os re-
passes considerados suspeitos 
pelos procuradores foram feitos 
diretamente para três empresas 

ligadas a Assad e para um es-
critório de advocacia de Duran. 
Investigadores concluíram que 
empresas ligadas aos operado-
res "revelaram-se pessoas jurí-
dicas sem funcionamento real, 
ou seja, sem estrutura física ou 
pessoal para prestar os servi-
ços pelos quais foram contrata-
das". "Em outros termos, reve-
laram-se como meras pessoas 
jurídicas interpostas em opera-
ções de lavagem de capitais", 
afirma o relatório do MPF. Alvo 
de mandado de prisão na 36ª 
fase da Lava Jato, Duran não 
foi localizado e foi incluído na 
lista da Interpol como foragido. 
Assad já estava preso na capi-
tal paranaense desde agosto 
por ordem do juiz Sérgio Moro. 
Ele foi investigado também na 
Operação Monte Carlo, em 
2012, por relações com a Del-
ta e Carlos Augusto de Almeida 
Ramos, o Carlinhos Cachoeira. 
Formado pela Delta e Sobren-
co, o Consórcio Nova Marginal 
Tietê recebeu ao todo R$ 360 
milhões para a execução do 
lote 2 que previa a abertura de 
vias da Ponte das Bandeiras, no 
centro, até a Rua Ulisses Cruz, 
perto do Parque do Piqueri, na 
zona leste. O consórcio repas-
sou R$ 37 milhões para a Le-
gend Engenheiros Associados, 
empresa ligada a Assad. Já o 
Consórcio Desenvolvimento Vi-
ário ficou responsável por obras 
em 18,32 km, considerando os 
dois sentidos da via, entre a 
Ponte da CPTM e a Ponte das 
Bandeiras. Para isso, recebeu 

R$ 456,9 milhões da Dersa. 
Conforme o MPF, a associação 
entre a EIT e Egesa pagou à 
JSM Engenharia e Terraplena-
gem R$ 20,8 milhões e R$ 16,1 
milhões à SM Terraplenagem, 
ambas vinculadas a Assad. O 
grupo EIT repassou ainda R$ 
11,9 milhões à JSM Engenharia 
e outros R$ 3,7 milhões ao es-
critório de advocacia de Duran. 
A força-tarefa em Curitiba in-
vestiga se os pagamentos efe-
tuados pelos consórcios e por 
empresas líderes estão rela-
cionados a desvios na obra da 
Nova Marginal. Caso a suspei-
ta se confirme, a investigação 
deve ser encaminhada para a 
Procuradoria da República em 
São Paulo. Os procuradores já 
apuraram que em um período 
que compreende os pagamen-
tos dos consórcios da Nova 
Marginal para pessoas jurídicas 
ligadas a Assad, entre 2007 e 
2010, empresas do operador 
fizeram aportes de R$ 17 mi-
lhões para a Econocell, vin-
culada a Duran. O Consórcio 
Nova Marginal já foi alvo de 
denúncia oferecida pelo Mi-
nistério Público de São Paulo. 
Segundo o promotor Marcelo 
Mendroni, responsável pela 
acusação formal, o consórcio 
recebeu aditivos irregulares de 
R$ 71 milhões. A denúncia foi 
encaminhada à 14ª Vara Cri-
minal de São Paulo. O dono 
da Delta, Fernando Cavendish, 
Assad e outras quatro pessoas 
foram acusados de formação 
de quadrilha, lavagem de di-

nheiro e falsidade ideológica. 
A denúncia não atinge agen-
tes públicos ou servidores do 
Estado. Cavendish, que está 
preso no âmbito da Operação 
Saqueador (desdobramento 
da Monte Carlo), negocia um 
acordo de delação premiada 
com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR). Na proposta 
de colaboração, o empresário 
relacionou pagamentos às em-
presas de Assad a repasses a 
agentes públicos e citou o ex-
-diretor da Dersa Paulo Viei-
ra de Souza - que foi um dos 
responsáveis pela assinatura 
do contrato pelo governo pau-
lista. A Dersa informou que to-
dos os pagamentos referentes 
às obras do empreendimento 
Nova Marginal Tietê foram re-
alizados diretamente aos con-
sórcios contratados e nenhum 
pagamento foi efetuado às em-
presas de Adir Assad e Rodri-
go Tacla Duran. "A Dersa não 
realizou nenhum pagamento às 
empresas denunciadas." O ex-
-diretor da autarquia estadual 
Paulo Vieira Souza disse que 
nunca manteve contato com as 
empresas de Assad e Duran. A 
assessoria do ministro de Ci-
ência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, Gilberto Kas-
sab (PSD), afirmou que na épo-
ca a prefeitura apenas "prestou 
apoio técnico e logístico, con-
forme previsto na legislação, 
desde o início até a conclusão" 
das obras. (As informações 
são do jornal "O Estado de São 
Paulo").


