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O ministro das Relações 
Exteriores do Brasil, 
Aloysio Nunes, afir-

mou ontem (2) que a con-
vocação de uma Assembleia 
Constituinte na Venezuela, 
defendida pelo presidente do 
país vizinho, Nicolás Madu-
ro, é um “golpe” e representa 
uma “ruptura” na ordem de-
mocrática.

A Venezuela enfrenta há 
meses uma grave crise, que 
afeta as áreas política, econô-
mica e social. A oposição no 
país quer novas eleições. Nas 
últimas semanas, manifesta-
ções de rua terminaram em 
conflitos violentos, alguns com 
registros de mortes.

Em meio à crise, nesta se-
gunda-feira (1º) Maduro de-
cidiu convocar a Constituin-
te que, segundo ele, servirá 
para “alcançar a paz de que o 
país precisa, para derrotar o 
golpe fascista”. Ele enfatizou 
que será uma constituinte 
“do povo”, e não de “partidos 
políticos”.

No entanto, a oposição 
disse que a intenção do pro-
cesso convocado por Madu-
ro é adiar as eleições regio-
nais previstas para este ano 
e as presidenciais do final 
do ano que vem. Além dis-
so, alega que os quinhentos 
integrantes da assembleia 
não serão eleitos pelo voto 
universal, e sim por setores 
sociais e por comunidades 
ligados a Maduro.

Para Aloysio Nunes, a Cons-
tituinte proposta por Maduro é 
diferente, por exemplo, da do 

Brasil em 1988, quando a po-
pulação elegeu os parlamen-
tares que iriam elaborar a nova 

Constituição.
“Eu qualifico como um 

golpe, mais um momento de 
ruptura da ordem democrá-
tica contrariando a própria 
Constituição venezuelana, 
porque essa Constituinte 
convocada por Maduro não 
é uma constituinte como nós 
fizemos aqui no Brasil, onde 
todos os brasileiros votaram 
e elegeram seus representan-
tes”, afirmou o ministro.

Para Nunes, o objetivo de 
Maduro é reforçar o poder do 
governo com a nova Consti-
tuinte: “Lá quem vai eleger são 
organizações sociais controla-
das pelo governo, que vão ele-
ger representantes para fazer 
uma Constituição de acordo 
com o que o governo quer”. 
(Com informações do G1)

Nunes contra Constituinte
Para chanceler brasileiro, ProPosta do governo venezuelano de reescrever a carta Magna é “golPe”

venezuela

  Aloysio Nunes considera o atual momento da Venezuela muito delicado
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  Presidente da Venezuela. Nicolás Maduro, estaria tentando se manter no cargo
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eu qualifico como 
um golpe, mais 
um momento de 
ruptura da ordem 
democrática con-
trariando a pró-
pria constituição 
venezuelana”
Aloysio Nunes
ministro das Relações 
Exteriores do Brasil

Edital de Leilão Público nº 1010/2017/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens 
Móveis e Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, 
respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico 
e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos 
inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo 
II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o 
presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 19/04/2017
até 10/05/2017 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas no Estado do 
Pará e no escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à  Rodovia BR 316, km 18, 
nº 20, Bairro Almir Gabriel, Marituba/PA., em horário comercial. O Edital estará disponível 
também a partir do dia 19/04/2017 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, página 
habitação, procurar imóveis à venda, concorrências e leilões ou no endereço eletrônico: 
www1.caixa.gov.br/Simov/busca-licitacoes.asp? sltTipoBusca=licitacoes. Os interessados 

interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.
Gerente de Filial da GILIE/BE
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Edital de Leilão Público nº 1011/2017/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação 
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes 
de Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - 
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados, no período de 24/04/2017 até 10/05/2017 em horário bancário, nas Agências 
da CAIXA situadas em no Estado do PARÁ, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São 
Braz, Belém/PA e no escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia BR 316, km 
18, nº 20, Bairro Almir Gabriel, Marituba/PA. O Edital estará disponível também a partir do dia 
24/04/2017 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, página habitação, procurar imóveis 
à venda, concorrências e leilões ou no endereço eletrônico www1.caixa.gov.br/Simov/
busca-l icitacoes.asp? sltTipoBusca=licitacoes Os interessados que desejarem 

CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O Leilão realizar-se-á no dia 
10/05/2017, às 11:00 horas (horário local), no auditório da CAIXA localizado à Av. Governador 
José Malcher, nº 2725, 1º andar -São Braz, Belém/PA, na presença dos interessados ou seus 
procuradores que comparecerem no ato.

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA


