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POLÍTICA

❚ CRISE NA REPÚBLICA
Caciques peemedebistas buscam definição de cargos na legenda
de olho na convenção que escolherá novo presidente do partido

LAVA-JATO

À procura
do receptor

Conchavos no PMDB
MARCELLA FERNANDES

Brasília – A dois meses da
convenção que definirá o comando do PMDB, o discurso de
unidade adotado por integrantes
do partido está longe de ter resultados práticos. Apesar dos esforços do atual presidente da legenda e vice-presidente da República, Michel Temer, em se aproximar da bancada no Senado a fim
de evitar uma chapa concorrente à sua reeleição, a negociação
com os senadores enfrenta resistência. Os acordos envolvem a
presidência da Casa e de comissões visadas, assim como a liderança da bancada e o comando
da Fundação Ulisses Guimarães.
Com o intuito de evitar a
candidatura do presidente do
Senado, Renan Calheiros
(PMDB-AL), ou de alguém ligado
a ele para o comando da legenda, Temer ofereceu o posto de
vice-presidente do partido ao
senador Romero Jucá (RR), cargo
atualmente ocupado pelo senador Valdir Raupp (RO). O parlamentar conversará na terça-feira com Renan e com Temer separadamente para tomar uma
posição. Raupp defende a unidade da sigla, mas acredita que
tem o direito de disputar a reeleição como vice de Temer, uma
vez que essa é a chapa atual.
Caso saia da disputa pelo comando do PMDB, o senador pode conseguir a indicação para
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assumir a liderança da bancada
em 2017, quando o atual líder,
Eunício Oliveira (CE), será o candidato do partido na sucessão
de Renan. Nesse arranjo, contudo, Renan também é cotado para líder. Outra possibilidade de
Raupp é conquistar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ou da Comissão de Assuntos Econômicos
(CAE), duas das mais importantes do Senado.
Há ainda uma pressão dos senadores peemedebistas para
emplacar um nome no comando da Fundação Ulysses Guimarães. O mandato de Moreira
Franco, ex-ministro da Aviação
Civil, acaba em 2017. Vice presidente da fundação e secretárioexecutivo do partido, Eliseu Padilha nega que o cargo esteja em
negociação. “A fundação tem
pessoa jurídica própria com
conselho e diretório próprios e a
presidência não foi tratada por
nós com ninguém”, disse.

COMPOSIÇÃO Padilha também

nega que ele ou Temer tenham
feito a oferta a Jucá. “Não se tratou de nenhuma composição
(de chapa), porém Jucá é parceiro de Temer há muito tempo e
um dos coautores da Ponte para
o futuro (programa de propostas do PMDB lançado em outubro)”, disse. Aliado de Renan, Eunício afirmou que não concorrerá com Temer e que o intuito é
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AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (APS) DE CAMPO BELO-MG
GERÊNCIA EXECUTIVA VARGINHA/MG

EDITAL DE DEFESA
Considerando que não consta endereço no Cadastro Nacional de Informações
Sociais(CNIS), impossibilitando a emissão de correspondência, em cumprimento ao
disposto no Artigo 11 da Lei 10666/2003 e, em respeito ao princípio do contraditório,
facultamos ao interessado abaixo relacionado o prazo de dez dias, a contar da data
da publicação deste edital, para apresentar defesa escrita, provas ou documentos
de que dispuserem objetivando demonstrar a regularidade dos dados constantes
no CNIS, bem como vistas ao dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência
da Previdência Social.
Interessados:
Sergio Luís Sampaio Gomes- NIT: 1255347374-7
11.031.020 – APS Campo Belo
Praça dos Expedicionários - Nº 47- Centro
Campo Belo -MG
CEP:37270000
Fone (35) 38311177

FABIO RODRIGUES POZZEBON/AGÊNCIA BRASIL – 9/12/15

Michel Temer tenta se aproximar da bancada no Senado, mas enfrenta resistência na Casa
buscar um entendimento comum. “Essa disputa interna
não serve ao PMDB, não nos
fortalece”, disse.
Na principal ação da campanha pela recondução ao
comando do PMDB, Temer
começa no fim do mês uma
série de viagens pelo país. O
périplo dura pelo menos até
5 de março. Acompanhado
por Padilha, em 28 de janeiro,
ele visita Santa Catarina e Pa-

raná. No dia seguinte, o destino é a Paraíba e o Rio Grande
do Norte. A intenção é visitar
todas as capitais antes da
convenção, marcada para 19
de março. Cotado para assumir a Secretaria de Aviação
Civil (SAC), o secretário-geral
da legenda, deputado Mauro
Lopes (MG), também integrará a comitiva, além de lideranças estaduais.
Na próxima terça-feira,

NAIRA TRINDADE
Brasília – A presidente Dilma Rousseff sancionou, sem
vetos, o Orçamento de 2016,
que prevê as receitas e despesas da União para este ano. A lei
orçamentária completa sairá
hoje no Diário Oficial da União
de hoje. No texto, a presidente
manteve a redução de R$ 48
milhões do Fundo Partidário,
que ficou fixado em R$ 819 milhões para 2016. Em 2015, o valor era R$ 867 milhões. Em ano

eleitoral, sem financiamento
privado para as campanhas
municipais, a medida desagradou aos partidos políticos, que
chegaram a reclamar com a cúpula de ministros.
Aprovada no fim do ano
passado, a Lei Orçamentária
Anual (LOA) trouxe ainda cortes em programas sociais e
educacionais, como o Minha
Casa Minha Vida. O fundo que
financia a compra de imóveis
para pessoas carentes foi reduzido para R$ 4,3 bilhões. Em re-
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GERÊNCIA -EXECUTIVA DE TEÓFILO OTONI./MG

EDITAL DE DEFESA
Considerando a devolução pelos Correios do ofício de defesa encaminhado
pelo INSS ao endereço constante do Cadastro do Sistema Único de Benefícios
devido a não localização do beneficiário, em cumprimento ao disposto no art. 11,
da Lei 10.666, de 8/5/03 e, em respeito ao princípio do contraditório, facultamos
ao interessado abaixo relacionado o prazo de 10 dias, a contar da data da
publicação deste edital, para apresentar defesa escrita, provas ou documentos
de que dispuserem, objetivando demonstrar a regularidade da manutenção do
benefício nº 88/136.873.135-7, bem como vistas ao dossiê relativo ao assunto
comunicado, na Agência da Previdência Social de Teófilo Otoni-MG
INTERESSADO
BENEFÍCIO
ELY ABRANTES DE QUADROS
88/136.873.135-7

EDITAL DE DEFESA
Considerando a devolução pelos Correios do ofício de defesa encaminhado
pelo INSS ao endereço constante do Cadastro do Sistema Único de Benefícios
devido a não localização do beneficiário, em cumprimento ao disposto no art. 11,
da Lei 10.666, de 8/5/03 e, em respeito ao princípio do contraditório, facultamos
ao interessado abaixo relacionado o prazo de 10 dias, a contar da data da
publicação deste edital, para apresentar defesa escrita, provas ou documentos
de que dispuserem, objetivando demonstrar a regularidade da manutenção do
benefício nº 88/132.910.990-0 bem como vistas ao dossiê relativo ao assunto
comunicado, na Agência da Previdência Social de Teófilo Otoni-MG
INTERESSADO
BENEFÍCIO
VALERIANO ESTEVES DUARTE
88/132.910.990-0
Setor: APS de Teófilo Otoni-MG
Endereço: Rua José de Souza Neves - 75 - Bairro Marajoara - Teófilo OtoniMG - Cep: 39.803-137
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GERÊNCIA EXECUTIVA DE TEÓFILO OTONI/MG

GERÊNCIA-EXECUTIVA DE TEÓFILO OTONI/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE DEFESA

Considerando a devolução pelos Correios do Ofício de Convocação
encaminhado pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único
de Benefícios, devido a não localização do beneficiário e, em cumprimento
ao disposto no art. 11, da Lei 10.666, de 8/5/03, facultamos aos interessados
abaixo relacionados o prazo de 30 dias, a contar da data da publicação deste
edital, para comparecerem na Agência da Previdência Social onde está mantido
o benefício, das 08:00hs às 16:00hs, munidos dos documentos pessoais,
objetivando demonstrar a regularidade do ato concessório.

Considerando a devolução pelos Correios do ofício de defesa encaminhado
pelo INSS ao endereço constante no cadastro do Sistema Único de Benefícios
devido a não localização do beneficiário, em cumprimento ao disposto no art. 11,
da Lei 10.666, de 8/5/03 e, em respeito ao princípio do contraditório, facultamo
ao interessado abaixo relacionado o prazo de 10 dias, a contar da data da
publicação deste edital, para apresentar defesa escrita, provas ou documentos
de que dispuser, objetivando demonstrar a regularidade do ato concessório,
bem como vistas ao dossiê relativo ao assunto comunicado, na Agência da
Previdência Social onde está mantido o benefício.

Titular:
Adão Costa Aguiar
Fátima Ferreira de Souza
Maria da Silva

NB:
88/534.145.934-9
88/534.291.581-0
88/534.184.588-5

Temer, Padilha, Mauro Lopes
e Moreira Franco se reúnem
com a empresa responsável
pelo programa do partido
que será veiculado em rede
nacional de rádio e TV no
próximo mês. As inserções
vão continuar no tom de
busca de unidade. Os programas serão regionais, a fim de
destacar os prováveis candidatos a prefeitos, principalmente nas capitais.

Orçamento sem vetos
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JOÃO VALADARES

Titular:
Lindolfo Alves Ruas

NB:
88/141.322.000-0

lação ao Pronatec, o programa
de ensino técnico, ficou com
orçamento bem inferior: R$
1,6 bilhão, contra R$ 4 bilhões
previstos para 2015.
A presidente decidiu preservar o Bolsa Família, que terá R$
28,1 bilhões para atender 14
milhões de famílias, R$ 1 bilhão
acima do autorizado para 2015.
Na arrecadação, está previsto
ganho de R$ 10,1 bilhões com a
recriação da CPMF, como deseja o governo, mas que ainda
não passou no Congresso.

Brasília–Acareaçõesrealizadas
ontem entre o ex-assessor da Casa
Civil Charles Capella de Abreu,
apontado em delação premiada
como o emissário do recebimento
deR$2milhõesparacampanhade
Dilma Rousseff (PT) em 2010 a pedido do ex-ministro Antônio Palocci, o doleiro Alberto Youssef e o
lobista Fernando Soares, mais conhecido como Fernando Baiano,
trouxeram novas dúvidas para a
investigação da Operação LavaJato.Frenteafrente,Youssefnãoreconheceu Charles e garantiu que
elenãoeraapessoaquehaviarecebidoodinheiro.JáBaianodissenão
ter 100% de certeza de que o homem que estava na sua frente era
o mesmo que teria participado de
um encontro em Brasília em 2010
para efetivação do caixa dois de
campanha. Ele, no entanto, confirmou que o nome Charles foi o indicado para receber o recurso. O
doleiroeolobista,emdelaçõespremiadas, reafirmam detalhes de
reuniões para tratar de propina
paraabasteceracampanhapetista.
Anteriormente, Youssef havia
reconhecido o ex-assessor de Palocci por uma foto que havia sido
mostrada pelos policiais federais.
Na ocasião, tinha afirmado que a
imagem dele guardava semelhanças com a fisionomia de Charles.
De acordo com a delação do doleiro, os R$ 2 milhões foram pagos
num hotel em São Paulo. O intermediário teria sido o ex-diretor da
PetrobrasPauloRobertoCosta,que
está em prisão domiciliar.
A acareação entre Youssef e
Charles foi bastante rápida. Durou
cerca de 20 minutos. No depoimento prestado em 2015, o doleiro disse que “tal pessoa tinha a cor
da pele branca, sendo um pouco
mais alta que o reinquirido, que
tem 1,71m, compleição física normal, não se tratando de pessoa
obesa ou com barriga saliente”.
Aindanomesmodepoimentoafirmou que a pessoa da fotografia tinha de 70% a 80% de chances de
ser o emissário do dinheiro sujo.
AacareaçãocomBaianodemorou cerca de uma hora. Em depoimento de delação, Fernando Baiano havia dito que, em 2010, teria
idoaumencontronumcomitêde
campanha de Dilma com Paulo
Roberto Costa e Palocci. Teria sido
nesta reunião, conforme o delator,
que o acordo dos R$ 2 milhões parairrigaracampanhapetistahavia
sidofechado.Antesdasacareações
de ontem, Charles Capella prestou
depoimento. Ele negou ter sido assessor de Palocci em 2010.

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PITANGUI LTDA. - SICOOB CREDICOOP
RUA LACERDINO ROCHA, Nº. 167, CENTRO, PITANGUI/MG
CNPJ/MF.: 41.931.221/0001-60 - NIRE: 3140000595-1
EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PITANGUI LTDA. - SICOOB
CREDICOOP, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, CONVOCA os
associados, que nesta data são de número 5.869 (cinco mil, oitocentos e sessenta e nove), em
condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no
dia 5 (cinco) de Março de 2016 (dois mil e dezesseis), no Clube Esportivo Pinheiros, na Rua
Francisco Borja, nº. 74, Bairro São Francisco, na cidade de Pitangui/MG, às 07:00 (sete) horas
em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às
08:00 (oito) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados;
ou em terceira e última convocação às 09:00 (nove) horas com a presença de, no mínimo, 10
(dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos
seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal; e b) Parecer sobre as demonstrações
financeiras e notas explicativas expedido pela auditoria externa Confederação Nacional de
Auditoria Cooperativa - CNAC. 1.1- A prestação de contas compreende: a) Relatório da gestão;
b) Balanço dos dois semestres do exercício de 2015; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no
exercício encerrado em 31/12/2015 ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para a cobertura das despesas da sociedade no exercício encerrado em 31/12/2015. 2.
Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2015.
3. Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de
Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. 4. Eleição dos membros do Conselho
de Administração e Conselho Fiscal. 5. Assuntos diversos de interesse social. OBS.: 1. A presente
Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de
espaço físico nesta CREDI. 2. A eleição realizar-se-á no Clube Esportivo Pinheiros, na Rua
Francisco Borja, nº. 74, Bairro São Francisco, na cidade de Pitangui/MG, no dia 05/03/2016,
com início às 10:00 (dez) horas e com duração máxima de 8 (oito) horas ininterruptas, no único
dia marcado para a eleição, podendo ser encerrada em um prazo menor, desde que todos os
associados presentes e com direito a voto tenham votado; o prazo para registro das chapas será
de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação deste edital, ou seja, do dia 18/01/2016 ao dia
22/01/2016; o registro da chapa será feito na cooperativa, junto ao Diretor Administrativo ou
outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em
caso de empate entre as chapas haverá nova eleição no dia 24/03/2016, em horário a ser
fixado no edital de convocação da respectiva assembleia geral. Pitangui/MG, 15 de Janeiro de
2016. Miguel Eustáquio Severino - Diretor Presidente - SICOOB CREDICOOP.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU
21ª VARA FEDERAL DE MINAS GERAIS

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor Daniel Carneiro Machado, Juiz Federal Substituto da 21ª Vara da Justiça
Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos quantos virem o presente EDITAL, ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo da 21ª Vara tramita a AÇÃO ORDINÁRIA 21788-97.2013.4.01.3800,
ajuizada pela UNIÃO FEDERAL em desfavor de MARCO AURÉLIO FLORES CARONE
E OUTROS. Considerando que o réu encontra-se atualmente em lugar ignorado, pelo
presente edital, com prazo de 20 (vinte) dias, CITA MARCO AURÉLIO FLORES CARONE,
CPF 229.767.606-91, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a referida ação, sob pena
de revelia. Para que não se alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será
publicado na forma da lei e afixado na sede deste juízo, na Av. Álvares Cabral, 1.741, 1º
andar, Belo Horizonte-MG. Expedido nesta cidade de Belo Horizonte, aos 18 dias do mês de
novembro 2015. Eu, ___ Laurinda Cardoso de Abreu, Diretora de Secretaria, subscrevo o
presente, que vai devidamente assinado pelo MM. Juiz Federal.
Daniel Carneiro Machado
Juiz Federal Substituto da 21ª Vara

