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MOÇÃO DE APLAUSO
 A chamada “MOÇÃO DE 
APLAUSO” configura-se como a 
aprovação de determinados atos, 
emitida para aqueles cujos feitos 
são considerados de fundamental 
importância para a comunidade 
onde estão inseridos. E foi justa-
mente isto que Câmara Municipal 
de Prata, através de seus Verea-
dores, emitiu ao Prefeito Dr. Anu-
ar Arantes Amui, pela ampliação 
e reforma do Pronto Atendimento 

Municipal Dr. Talma de Campos 
Abreu – PAM, no dia 12/09/2014. 
A MOÇÃO DE APLAUSO emitida 
pela Câmara Municipal destaca 
ainda que “são avanços como este 
que fazem com que Prata torne-se 
referência na região, com melho-
rias na qualidade de vida da popu-
lação. Manifestamos nossos since-
ros reconhecimentos e desejamos 
que a população Pratense desfrute 
do novo PAM”.

FIMP EDIÇÃO 2014
 Aconteceu em grande 
estilo dias 26 e 27 de setembro, o 
Festival de Intérpretes da Música 
Popular - FIMP, que contou com 
a participação de dezenas de ar-
tistas inscritos.A Administração 
do Prefeito Dr. Anuar resgatou o 

FIMP, que não acontecia há vá-
rios anos. O Prefeito Dr. Anuar 
agradeceu e parabenizou a todos 
os participantes, deixando clara 
a busca do desenvolvimento dos 
talentos humanos, apoiando a cul-
tura pratense.

Diego Calixto, vencedor do FIMP 2014

Banda Cultura Negra
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
A POLÍTICA: UM MAL OU UM 
BEM? – Escândalos quase que 
diários, corrupção, desigualdades 
sociais, impeachment, processos, 
crises partidárias, legendas de alu-
guel, CPI, trocas de ofensas entre 
políticos de grande representati-
vidade, manipulação da opinião 
pública, cifras bilionárias investi-
das em marketing para projetar a 
imagem de candidatos ou para re-
verter sua imagem negativa, entre 
tantos outros fatores que resultam 
em um conceito extremamente ne-
gativo da política. O que deveria 
ser um canal para uma sociedade 
mais justa e fraterna termina por 
ser causa de repulsa por parte da 
população. A tal ponte de se evi-
tar falar de politica, generalizar os 
políticos como sendo todos iguais. 
Enfim, por causa de maus políticos 
hoje se encontra desacreditada. O 
caminho da politica é um caminho 
árduo, difícil, mas necessário de se 
percorrer. É preciso lançar-se nele 
com coragem e revestido com os 
valores da nossa fé para, com dis-
cernimento, separar o trigo do joio. 
O que não podemos é nos omitir 
permitindo que o mal e as estru-
turas de morte prevaleçam neste 
mundo. E ter sempre presente a 
palavra de Jesus: “Coragem, eu 
venci o mundo”. (Miguel Soares)
COMEÇA A FESTA EM LOUVOR 
A NOSSA SENHORA APARECI-
DA A PADOEIRA DO BRASIL – 
Começa hoje (3/10/14) na Prata e 
também em todo o país a novena 
preparatória da Festa da Padroeira 
de nosso Brasil, NOSSA SENHO-
RA APARECIDA. Em nossa cida-
de, a jubilar comunidade do Bairro 
Bela Vista e Jardim Ana Carolina, 
há 25 cinco anos celebra esta fes-
ta. E por isso, neste espírito de 
exultação, convidamos a todos 
para participar da novena solene 
todos os dias às 19h com a oração 
da novena e consagração a N. S. 
Aparecida e às 19h30 a Celebra-
ção Eucarística onde poderemos 
ofertar nossas flores a Maria como 
sinal de gratidão por sua proteção 
junto ao povo brasileiro. Os festei-
ros (Arlem e Kele Cristina, Elvis e 
Fernanda, Maria Helena Gomes, 
Aline Dias) juntamente com Pe. 
José Eduardo contam com a pre-
sença e colaboração de todos 
nesta festa tradicional de nossa 
cidade. O tema deste ano será: 
"COM A MÃE APARECIDA, SER 
SOLIDÁRIO NA DOR!", refletindo 
os mistérios dolorosos do Santo 
Rosário. (Seminarista Lucas)
SER PAI E MÃE - Cada um de nós 
é "doutor" da sua própria história. 
Não existem escolas que nos en-
sinem a ser pais ou responsáveis 
por alguém. Educação ajuda, mas 
é vivendo que aprendemos. Quem 
nunca teve dificuldade de decidir 
entre dizer sim ou não para um 
pedido de um filho? Quem nunca 
teve dúvida sobre se tomou a de-
cisão correta? Como costumam 
dizer, não há receitas prontas, mas 
alguns ingredientes podem ajudar 
a construir suas próprias recei-
tas. Educar é também saber dizer 
NÃO na hora certa, explicando 
as razões da negativa. Filhos que 
compreendem que não podem ter 
tudo o que querem e aprendem a 
lidar com frustações. Filhos para os 
quais nada é negado não estarão 
preparados para as dificuldades da 
vida. PENSE NISSO. (Conselho 
Tutelar)
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – A 
UAITEC de Prata - Universidade 
Aberta e Integrada de Minas Gerais 
- UAITEC esta oferecendo cursos 
de Capacitação e Formação Pro-
fissional, os cursos são; Auxiliar de 
Escritório, Auxiliar de Cozinha, De-
partamento Pessoal, Telefonista e 
Recepcionista, Segurança do Tra-
balho, Legislação Trabalhista, Ges-
tão Ambiental, Introdução à Infor-
mática, Cabeleireiro, Secretariado, 
Garçom, Webdesign, Maquiagem, 
Podologia e mais 70 cursos... ve-
nha fazer um curso 100% gratuito 
e se preparar para o mercado de 
trabalho, os cursos são oferecidos 
pela UAITEC a primeira Universi-
dade Pública de Prata, venha co-
nhecer a UAITEC na Rua Presiden-
te Antônio Carlos nº 201 – Centro / 
Informações: 3431 – 1383. (Talles 
Augusto Coordenador da UAITEC)
QUE É ANOSOGNOSIA - 1. - Não 
me recordava dos nomes próprios ; 
2. - Não me lembrava de onde dei-
xava algumas coisas; 3. - Quando 
converso e tenho que interromper o 
pensamento por instantes, tem di-
ficuldades de continuar a conversa 
no ponto em que a tinha deixado; 
Eu começava a pensar que tinha 
um inimigo dentro da minha cabe-
ça. Existe um termo médico que 
se chama ANOSOGNOSIA, que é 
a situação em que não te recordas 
temporariamente de alguma coisa. 
Metade dos maiores de 50 anos 
apresentam algumas falhas deste 
tipo, mas é mais um fato relaciona-
do com a idade do que com a do-
ença. Queixar-se de falhas de me-
mória é uma situação muito comum 
em pessoas com 50 ou mais anos 
de idade. Traduz-se por não recor-
dar-se de nomes próprios, entrar 
em casa e esquecer-se do que se 
ia fazer ou buscar, esquecer o título 
de um filme, ator, canção, não se 
lembrar de onde deixou os óculos, 
etc. "Quem tem consciência de ter 
este tipo de esquecimento é todo 
aquele que não tem problemas 
sério de memória. Todos aqueles 
que padecem de doença de me-
mória, com o inevitável fantasma 
do Alzheimer, são todos aqueles 
que não têm registro do que efe-
tivamente se passa. O professor 
de Neurologia B. Dubois, de CHU 
Pitié-Salpêtrière, encontrou uma 
curiosa, mas didática explicação, 
válida para a maioria dos casos 
de pessoas que estão preocupa-
das com os seus esquecimentos: 
Quanto mais se queixam dos seus 
problemas de memória, menos 
possibilidades têm de sofrer de 
uma doença nesta área". 
DEFLAGRADA E GREVE DOS 
BANCÁRIOS EM TODO O BRA-
SIL - Foi aprovada por unanimida-
de em Assembleia realizada pelo 
Sindicato de Uberlândia e Região 
a greve por tempo indeterminado. 
Segundo o presidente Edivaldo a 
greve começou mais forte que no 
ano passado, dos 1600 bancários 
mil estão parados. O presidente 
do sindicato disse que existem 52 
agências na cidade e que se al-
guma estiver funcionando, estão 
operando de forma precária. “Reu-
niremos todos os dias em frente à 
agência da Caixa Econômica Fe-
deral situada perto do Fórum para 
atualizar os bancários sobre as ne-
gociações. Na nossa assembleia 
foi unânime a adesão dos profis-
sionais pela paralização. Estamos 
abertos à negociação e enquanto 
não houver acordo não retornare-
mos”, enfatizou Edivaldo. (Miguel 
Soares)

C l a s s i f i c a d o s
VENDO  “TV 28” -  Seminova Semp, Lumina line com controle original, 
110vts R$350,00 dividido em 03 vezes no cartão. Tratar (34) 3431-1166 
Marco
VENDO DOIS APARELHOS DE ABDOMINAL - Usado R$ 30,00 cada. 
Tratar (34) 3431-1166 Marco
VENDO CAMA CASAL - Seminova cor magno R$ 300,00 divido no 
cartão. Tratar (34) 3431-1166 Marco
VENDO  02 VITRO MAX AR USADO COM 03 BÁSCULAS, CADA UM 
E COM VIDROS R$ 100,00 CADA. Tratar (34) 3431-1166 Marco
VENDO - 1 TANQUE BOSIO 2.000 L, 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODE-
LO 6.600, 1 ROÇADEIRA AVARÉ N°2. - Tratar (34) 9974-7205

Panificadora Serve Bem, Atakadim, Empório Augusto, Panificadora Doçura, Armazém 
Santa Rita, Casa de Carne Gaucho do Fite, Casa dos Pães, Panificadora Jardim Brasil, 
Mercearia do Japão, Supermercado Bom Vizinho, Venture Veículos, Supermercado Lucas, 
Loja Agropecuária Cooprata, Franguinho Auto Center, Casa Mil Variedades, Tutá Constru-
center, Disk Gás e Bebidas do Renito, Casa do Fazendeiro, Agrococal, Construmoura, Sin-
dicato, Rural de Prata, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Ceditril, Barbearia do 
Carlinhos, Salão do Zezinho, Salão do Zéti, Casa de Carnes Moreira, Pastelaria do Mané, 
Lucas Prático, Cooprata, Supermercado Cooprata, Panificadora e Confeitaria 7 Irmãos, 
Supermercado Sheyla, Refrilar, ElétroPrata, Casa de Carnes Zé Carlos, Supermercado 
Bom Vizinho, Supermercado Brasilão, Supermercado Kollosso, Pirâmide Materiais para 
Construção.

Locais onde você encontra o Jornal de Negócios

Como se Cria uma Crise!

 Pense comigo. Você tem 
um salário e deste mensalmen-
te você consegue guardar ou ter 
uma diferença de seus gastos 
normais na ordem de 30%. Por-
tanto, 30% do seu salário você 
pode investir, guardar na pou-
pança para uma construção ou 
mesmo gastar comprando rou-
pas, indo a restaurantes, progra-
mando viagens, etc... Porém você 
anda ouvindo por aí que o país 
está entrando numa crise, que 
após a Copa “o bicho vai pegar”, 
que após as eleições a recessão 
vem com toda força. O que você 
faz? Troca de carro? Reforma 
sua casa? Reforma seu guarda-
-roupa? Programa sua viagem de 
férias? Absolutamente não! Neste 
momento você guarda o dinheiro 
na poupança, na aplicação finan-
ceira para esperar por dias piores 
e ter sua reserva técnica. Não 
estou dizendo aqui que “guardar” 
é ruim. Claro que é bom. A cultu-
ra da poupança é imprescindível 
para o seu crescimento e do país 
também. Que o dia o Japão por 
exemplo. Mas essa expectativa 
por dias piores, cada um adminis-

trando o seu ganho, juntando-se 
as ações de outras pessoas, cada 
qual falando da crise que vem aí 
faz com que você seja um agente 
multiplicador deste pensamento, 
um dos responsáveis (com sua 
cota) para a imediata instalação 
da crise na economia. A expecta-
tiva da crise é pior que a própria 
crise, pois fabrica ela. Falando 
como profissional de empresas, 
a crise também é fabricada pela 
soberba de algumas empresas, 
do mau atendimento, da zona de 
conforto provocada por resulta-
dos anteriores muito bons e que 
por isto menosprezam o mercado 
de agora fazendo com que as coi-
sas fiquem mais difíceis e não sa-
bem o que fazer nem para onde 
ir. E você? Está preparando sua 
equipe?  Está reafirmando a cul-
tura da crise ou está trabalhando 
outras oportunidades? Será que 
você percebe que estas oportu-
nidades entram em silêncio pelo 
quintal? Você está preparado? 
Lembre-se, não existe merca-
do parado. Existe gente parada. 
Pense nisso, um forte abraço e 
esteja com Deus!

“Você tem sempre dois pensamentos. 
Um te aproxima da felicidade e o outro 

te afasta. Quem vence o jogo? 
Aquele que você alimentar mais”  

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

ANUNCIE NO

Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Enquanto candidatos perdem tempo 
com “homofobia” do 

Fidelix, especuladores violentam Dilma

 Enquanto a economia 
brasileira dá sinais concretos de 
desintegração na véspera da elei-
ção, só muita netadaputice, com-
binada com burrice, poderia levar 
os candidatos à Presidência a per-
derem tempo com a polêmica inútil 
sobre a questionável “homofobia” 
do nanico-candidato Levy Fidelix 
no debate televisivo de domin-
go passado, na Rede Record. O 
desvio de um assunto seríssimo 
para um tema secundário, que 
nada acrescenta ao debate sobre 
o mundo real, é mais uma confir-
mação do subdesenvolvimento 
político brasileiro. Só os imbecis 
e os canalhas conseguem igno-
rar a conjuntura econômica – que 
violenta e estupra o brasileiro que 
trabalha e produz honestamente. 
A carestia compromete a renda 
das famílias – cada vez mais en-
dividadas e com problemas para 
honrar compromissos. A cada vez 
mais elevada carga tributária, para 
sustentar a gastança perdulária da 
máquina pública, inviabiliza a vida 
de todos. Além de causar a dete-
rioração da indústria brasileira, ali-
menta a inflação e diminui o poder 
de compra. As consequências di-
retas são o desemprego e a que-
da no consumo. Tudo ainda mais 
complicado pelos juros absurdos, 
que dificultam o crédito, mas dão 
lucros recordes aos bancos – que 
faturam alto rolando a trilionária 
dívida pública no País do Pibinho. 
A bomba só não explode porque o 
Brasil é uma bagunça instituciona-
lizada. A economia informal, que 
consegue driblar o modelo econô-
mico usurário e gastador, garante 
o milagre do consumismo para 
as classes economicamente mais 
baixas. Como elas também con-
tam com os favores clientelistas do 
governo (as várias formas de bol-
sas do programa de compensação 
de renda que gera mais votos que 
prosperidade efetiva), o capimu-
nismo tupiniquim sobrevive. A im-
postura é tão surreal que o Brasil 
tem uma máquina arrecadatória 
autoperdulária: torra 70 centavos 
para cada R$ 1 real que consegue 
arrecadar. O brasileiro sofre um 
assalto a mão armada no contra-
cheque. A Super Receita confisca, 
na fonte, os salários de quem já 
paga dezenas de impostos ab-
surdos. Estudos sérios já listaram 
pelo menos 56 tipos de impostos, 
taxas e contribuições que roubam 
dinheiro da atividade produtiva no 
Brasil. A rigidez das regras traba-
lhistas, a formação educacional 
sem qualidade e a visão ilusória 
de lucro no curto prazo, junto com 
a especulativa “inflação”, tornam o 
“Custo Brasil” inviável para com-
petir com o resto do mundo que 
se desenvolve e cresce de verda-

de – e não apenas na propagan-
da governamental mentirosa.O 
grande drama (ou tragicomédia) 
da véspera eleitoral é a falta de 
compromisso efetivo dos candi-
datos com as mudanças efetivas 
e possíveis. Todos prometem, 
genericamente, reformas: tributá-
ria, trabalhista, educacional e por 
aí vai... Nenhum deles consegue 
comprovar, na prática, como vão 
cumprir o prometido. Ninguém fala 
em mudar o modelo econômico 
brasileiro – totalmente dependente 
da mera exportação de commodi-
ties. A balança comercial brasileira 
já foi, visivelmente, para o saco. A 
indústria brasileira, praticamente, 
já era. Nosso mercado interno de-
pende de caríssimos incentivos de 
crédito (sempre a juros altamen-
te absurdos). A moeda brasileira 
nada vale em relação ao capital do 
resto do mundo. Qualquer coisa no 
Brasil custa mais cara que em ou-
tro lugar do planeta. O País é uma 
ilusão quase perdida. Enquanto 
faz a pressão que pode para de-
tonar Dilma, o tal “mercado” apro-
veita para faturar com a alta do 
dólar frente ao (i)Real e a queda 
na BM&F Bovespa. Nem sempre 
a queda na bolsa de valores tem 
a ver com a desastrada política 
econômica do governo. Aqui no 
Brasil, os especuladores sabem se 
aproveitar bem das situações para 
ganhar muito dinheiro. Muita gente 
fará a festa comprando ações na 
baixa vendidas pelos desespera-
dos por resultados imediatos. É 
tão difícil punir a esperteza quan-
do provar as operações atípicas 
feitas com base em insider trading 
(informação privilegiada). Quem 
ganha sabe porque faturou alto, 
enquanto a quem perde só resta o 
consolo... Domingo todos seremos 
obrigados à dedada obrigatória na 
inconfiável urna eletrônica – que 
vai processar o voto sabe lá Deus 
como... O cidadão supertributado 
compulsoriamente vai fazer sua 
aposta no Cassino do Al Capone. 
Vai dar mais quatro anos de em-
prego para os políticos – a maioria 
absoluta sem o menor compro-
misso com a efetiva mudança do 
triste estado das coisas no Brasil. 
Como o modelo não tem perspec-
tiva de que vá se alterar, vamos 
continuar levando... O Governo 
do Crime Organizado é econômi-
ca e politicamente homofóbico... 
Pena que esta “homofobia” política 
e econômica não entra na ordem 
do dia. Assim, “o nosso” continua 
na reta... Os políticos ficam com o 
prazer... O eleitorado com a dor do 
estupro coletivo... Vamos continu-
ar tomando na urna até quando? 
(Jorge Serrão. Segunda Edição do 
Blog Alerta Total de 29 de Setem-
bro de 2014).

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

Vendo ágio desta casa 

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) 9974-7415
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Petistas nos Correios dão força a Dilma, diz deputado
 Numa reunião com diri-
gentes dos Correios em Minas Ge-
rais, incluindo o presidente da em-
presa pública, Wagner Pinheiro, o 
deputado estadual mineiro Durval 
Ângelo (PT) afirmou que a presi-
dente Dilma Rousseff só chegou a 
40% das intenções de votos em Mi-
nas Gerais, porque "tem dedo forte 
dos petistas dos Correios". Um tre-
cho gravado da reunião, realizada 
na última quinta-feira, foi obtido 
pelo Estado. Nele, Ângelo diz: "Se 
hoje nós temos a capilaridade da 
campanha do (Fernando) Pimentel 
(candidato do PT ao governo de 
Minas) e da Dilma em toda Minas 
Gerais, isso é graças a essa equi-
pe dos Correios". Na gravação, 
o deputado afirma, ainda, que "a 
prestação de contas dos petistas 
dos Correios será com a vitória do 
Fernando Pimentel a governador e 
com a vitória da Dilma". Todo dis-
curso é acompanhado por Wagner 
Pinheiro, que não se manifesta 
no trecho ao qual o Estado teve 
acesso. O presidente dos Correios 
estava sentado à mesa ao lado do 
deputado estadual petista e não o 
interrompeu em nenhum momento 
em que ele se pronunciou. O par-
lamentar, que integra o diretório 
nacional do PT, pede ao presidente 
dos Correios que informe à dire-
ção nacional do partido "a grande 
contribuição que os Correios es-
tão fazendo" nas campanhas. "A 
Dilma tinha em Minas Gerais, em 

alguns momentos, menos de 30%. 
Se hoje nós estamos com 40% em 
Minas Gerais, tem dedo forte dos 
petistas dos Correios. Então, que-
remos que você leve à direção na-
cional do PT, que eu também faço 
parte do diretório, mas também à 
direção nacional da campanha da 
Dilma a grande contribuição que os 
Correios estão fazendo." O deputa-
do prossegue: "Muitos companhei-
ros tiraram férias, licença, que têm 
como direito, ao invés de estarem 
com suas famílias passeando, es-
tão acreditando no projeto". O de-
putado ainda diz, na gravação, ter 
uma "parceria antiga com gigantes 
que representam os Correios". E 
cita nominalmente o diretor regio-
nal em Minas Gerais, Pedro Amen-
gol, o assessor do gabinete da di-
retoria, Lino Francisco da Silva, e o 
gerente regional de vendas, Fábio 
Heládio, os três ligados ao Partido 
dos Trabalhadores. "No dia da reu-
nião que nós tivemos no hotel (da 
qual participou Pimentel), o Hel-
vécio Magalhães (coordenador da 
campanha do petista) falou: 'Vou 
me reunir com a equipe ainda esta 
semana e vamos liberar a infraes-
trutura. E se hoje nós temos a capi-
laridade da campanha do Pimentel 
e da Dilma em toda Minas Gerais, 
isso é graças a essa equipe dos 
Correios'." O deputado contou que 
várias reuniões foram realizadas 
em Minas Gerais por funcionários 
dos Correios com o objetivo de 

trabalhar pelas campanhas. "Os 
Correios trabalharam com as 66 
mesorregiões. Fizemos reuniões 
em todas e nas macrorregiões, 
reuniões com 40 cidades, com 30 
cidades do sul, em Viçosa tinha 70 
cidades. Onde eu tive perna, eu ia 
acompanhando." Na última sema-
na, o jornal O Estado de S. Paulo 
revelou que os Correios abriram 
uma exceção para entregar, sem 
chancela, 4,8 milhões de folders da 

campanha de Dilma Rousseff no 
interior do Estado de São Paulo. A 
chancela ou estampa digital serve 
como comprovação de que o ma-
terial entregue pelos carteiros foi 
realmente postado nos Correios. 
Dez partidos de oposição ao go-
verno também foram beneficiados 
com a exceção para enviar 927,7 
mil unidades sem chancela. As in-
formações são do jornal O Estado 
de S. Paulo.

“Jesus nunca existiu”, 
defende historiador americano

 O historiador americano 
Michael Paulkovich defende que 
Jesus Cristo não tenha existido e 
que, na verdade, se trata de uma 
lenda urbana – ou do deserto. Se-
gundo ele, 126 escritores da época 
e de séculos seguintes à suposta 
crucificação de Jesus nunca sequer 
mencionaram seu nome e sua his-
tória. As informações são do Daily 
Mail. Paulkovich estudou autores 
entre o primeiro e o terceiro século. 
Para ele, a falta de conhecimento 
ou menção indica que o Cristo não 
tenha realmente existido e pode 
ter sido inventado por rabinos que 
queriam ter algum líder para seguir. 
Em seu livro recentemente publica-
do (No Meek Messiah), o pesqui-
sador afirma ser bastante estranho 

que Jesus não seja conhecido por 
tantos escitores da época – e des-
taca que detalhes da vida do Mes-
sias nunca tenham sido revelados, 
nem por aqueles que seriam seus 
discípulos. “Paulo não sabe nem 
onde, nem quando Jesus viveu e 
considera a crucificação como uma 
metáfora”, defendeu. A teoria do 
historiador é bastante controversa, 
já que a maioria dos estudiosos 
afirma a teoria de que Jesus real-
mente existiu e era um judeu da 
Galileia nascido entre 7-4 A.C e 
morreu entre 30 a 36 DC. Entre os 
estudiosos também é amplamente 
aceito que Jesus tenha sido batiza-
do por João Batista e crucificado na 
ordem do prefeito romano Pôncio 
Pilatos. (Fonte: Site Terra)

 “Em entrevista ao Daily Mail, Michael Paulkovich afirma 
que estudou 126 escritores da época e nenhum cita Jesus”
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Com 3 quartos, sendo 
1 suíte, banheiro social, 
copa cozinha conjugada 
espaçosa, área de ser-
viço coberta, garagem 
coberta, Rua Belonizio 

no Bairro Brasil. 
Tratar:

(34)9974-7415

Vendo esta casa

Dilma: mentirosa ou omissa?
 No debate promovido pela 
TV Record no último domingo, 28 
de setembro, Dilma afirmou que foi 
ela quem deu autonomia à Polícia 
Federal para prender o ex-diretor 
da Petrobras Paulo Roberto Costa. 
Foram as seguintes, as palavras 
textuais de Dilma: “Na minha vida 
eu tive tolerância zero com crimes 
de corrupção. Eu, além disso, dei 
autonomia à Polícia Federal para 
prender o senhor Paulo Roberto e 
os doleiros todos”. Diante de tais 
palavras, Aécio retrucou: “Apenas 
um alerta à presidente: ela não 
tem que autorizar a Polícia Fede-
ral a prender ninguém. Essa é uma 
prerrogativa constitucional da Polí-
cia Federal”. Das duas, uma: ou a 
afirmativa de Dilma é uma deslava-
da mentira, ou é uma verdade que 
foi omitida do público até aquele 
momento por mero oportunismo. 
Caso Dilma tenha mentido, esse 
condenável procedimento foi ainda 
agravado pelo fato de a atual presi-
dente da República ter, mais uma 
vez, aviltado a reputação da Polícia 
Federal. Quanto à relação de Dil-
ma com citada instituição, é reco-
mendável a leitura dos dois artigos 
publicados no Alerta Total de 24 de 
setembro de 2014: “Desmascaran-
do Dilma” e “Polícia Federal é do 
Brasil”. Caso não tenha mentido, e, 
realmente, tenha influenciado a Po-
lícia Federal, fica constatado que 

Dilma se omitiu, escondendo da 
população este fato relevante. E só 
veio a se manifestar porque ficou 
acuada, sem ter como minimizar 
sua responsabilidade em escânda-
los de corrupção envolvendo a em-
presa cujo Conselho de Administra-
ção era por ela presidido. Mais: na 
hipótese de Dilma ter omitido que 
desempenhou o papel principal no 
desbaratamento da petroquadri-
lha, lícito torna-se concluir que sua 
omissão foi para evitar a ira dos 
companheiros denunciados pelo 
“delator premiado”. Outra coisa que 
causa espanto é ver que (para afir-
mar que não compactua com cri-
mes de corrupção) Dilma continua 
insistindo no desgastado bordão 
“tolerância zero”. Diante do osten-
sivo uso do bordão que imortalizou 
o cômico Francisco Milani, sinto-me 
cada vez mais estimulado a saber 
o que aconteceu com o depoimen-
to por mim dado à Polícia Federal 
contra a Gemini – a filha devassa 
da Petrobras, parida no período em 
que Dilma acumulava os cargos de 
Ministra de Minas e Energia e pre-
sidenta do Conselho de Administra-
ção da Petrobras. Detalhes de tal 
depoimento podem ser vistos no 
vídeo “Dilma e as investigações da 
Polícia Federal”, cujo endereço se 
segue: https://www.youtube.com/
watch?v=x-L-9VGAIYw (João Vi-
nhosa é Engenheiro).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por João Vinhosa

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: - MARCOS ALEXANDRE CAROSIO, solteiro, motorista, 
Filho de NELSON CAROSIO, e de EURIDES PEREIRA DE SOUZA CAROSIO, residente no (a) Rua Wanda Carvalho de Sou-
za, 292, Prata-MG, e ANA PAULA OLIVEIRA COSTA E SILVA, solteira, do lar, Filha de ODALTON DA SILVA e de ZULENE DE 
OLIVEIRA COSTA SILVA, residente no (a) Rua Bento Gonçalves, 187, Prata-MG. - CÁSSIO RODRIGUES ALVES, solteiro, 
consultor de negócios, Filho de CIDIO ALVES EVANGELISTA, e de LUZIA APARECIDA RODRIGUES ALVES, residente no 
(a) Rua Sacramento, nº 387, Cruzeiro do Sul, Prata-MG, e AMANDA BILZA SILVA E SANTOS, solteira, auxiliar administrativa, 
Filha de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS e de MARIA LUCIANA DA SILVA, residente no (a) Rua Sacramento, nº 387, Cruzeiro 
do Sul, Prata-MG. - WILLIAM GONÇALVES LIMA, solteiro, brasileiro, Filho de VALDEMAR ALVES LIMA, e de APARECIDA 
LUCIA GONÇALVES LIMA, residente no (a) Rua Rio Grande do Norte, 625, Prata-MG, e MARIA OLINDA COSTA LIMA, soltei-
ra, vendedora, Filha de ADAER OLINDA COSTA LIMA e de MARCILEA GONZAGA DA COSTA LIMA, residente no (a) Rua Rio 
Grande do Norte, 625, Prata-MG. - ILTON RODRIGUES PEREIRA, solteiro, motorista, Filho de BRAZ ALVES PEREIRA, e de 
MARIA RODRIGUES PEREIRA, residente no (a) Rua Antônio Gonzaga, 61, Primavera, Prata-MG, e FABIOLA SILVA COSTA, 
solteira, do lar, Filha de ALAERTE DA COSTA MONTEIRO e de CREUZA COSTA SILVA MONTEIRO, residente no (a) Rua 
Antônio Gonzaga, 61, Primavera, Prata-MG. - THIAGO GONÇALVES LIMA, solteiro, autônomo, Filho de JOSÉ PEDRO 
DE OLIVEIRA LIMA, e de VANIA GONÇALVES LIMA, residente no (a) Rua Alfredo Teodoro dos Reis, 10, Conjunto Nossa 
Senhora do Carmo, Prata-MG, e CAMILA MARTINS FREITAS, solteira, secretária, Filha de MARCELO DA SILVA FREITAS e 
de ROSA APARECIDA MARTINS FREITAS, residente no (a) Rua Alfredo Teodoro dos Reis, 10, Conjunto Nossa Senhora do 
Carmo, Prata-MG. - ELIAS PEREIRA DE PAULA, solteiro, Trabalhador rural, Filho de ANTONIO PEREIRA DE PAULA, e de 
APARECIDA DE SOUZA PEREIRA, residente no (a) Rua Uberlândia, 165, Vila de Fátima, Prata-MG, e KENIA DE OLIVEIRA 
MENDES, solteira, autônoma, Filha de MAURO LUCIO ARANTES MENDES e de JOANA D´ARC DE OLIVEIRA MENDES, 
residente no (a) Rua Edmundo Novais, 1245, Centro, Prata-MG. - WILLIAN FRANCO FAGUNDES, solteiro, pedreiro, Filho 
de ADENILSON FAGUNDES VILELA, e de VALDA LEMES FRANCO FAGUNDES, residente no (a) Rua Jaguarão, 238, 
Prata-MG, e FLÁVIA FERNANDA TRINDADE BARROS, solteiro, estudante, Filha de e de MARIA FRANCISCA TRINDADE 
BARROS, residente no (a) Rua Jordelino S. Fernandes, 40, Prata-MG. - LUCIANO MACEDO DE FREITAS, divorciado, pe-
dreiro, Filho de LAZARO ADELAIDE DE FREITAS, e de ROSEMIRA FERREIRA DE MACEDO, residente no (a) Rua Osorio 
Adão, 286, Prata-MG, e VILSIMONE DE SOUZA FERREIRA, divorciada, professora, Filha de ANTONIO ALVES FERREIRA 
e de MARIA DE LOURDES SOUZA FERREIRA, residente no (a) Rua Piozinho Novaes, 81, Prata-MG. - CLAUDIO SOARES 
DA SILVA, solteiro, eletricista de autos, Filho de JOSÉ SOARES DA SILVA, e de CREUSA AMARAL SOARES, residente no 
(a) Rua João Bento Andrade, 80, Cruzeiro do Sul, Prata-MG, e KAREN REGINA VIEIRA FARIA, divorciada, fonoaudióloga, 
Filha de LUIZ ANTONIO MENDES FARIA e de ANA REGINA VIEIRA FARIA , residente no (a) Rua João Bento Andrade, 80, 
Cruzeiro do Sul, Prata-MG. - GEREMIAS SOARES RABELO, solteiro, lavrador, Filho de JOÃO DA CUNHA RABELO, e de DI-
VINA SOARES RABELO, residente no (a) Fazenda Barreiro, Prata-MG, e JÉSSICA BARBOSA DA SILVA, solteira, balconista, 
Filha de JOSÉ APARECIDO DA SILVA e de MARIA ROSA BARBOSA DA SILVA, residente no (a) Fazenda Barreiro, Prata-MG. 
- JOECI DE SANTANA SANTOS, solteiro, pedreiro, Filho de JURACI BARBOSA DOS SANTOS, e de GUINALVA MARIA DE 
SANTANA, residente no (a) Rua Presidente Antonio Carlos, 1068, Prata-MG, e PATRICIA PEREIRA DE MEDEIROS, solteira, 
operadora de caixa, Filha de ESPEDITO HENRIQUE DE MEDEIROS e de JOANA ALVES PEREIRA, residente no (a) Rua 
Presidente Antonio Carlos, 1068, Prata-MG. - JACIEL DELMIRO DA SILVA, solteiro, motorista, Filho de GERALDO HONORIO 
DA SILVA, e de MARIA DELMIRO DA SILVA, residente no (a) Alameda Oliveira, 10, Colina Park, Prata-MG, e REGIANE 
MARQUES DO VALE, solteira, operadora de caixa, Filha de MARCELO MARQUES NETO e de RENILDA RIBEIRO DO 
VALE, residente no (a) Alameda Oliveira, 10, Colina Park, Prata-MG. - EDSON VIEIRA DE SOUZA, divorciado, Lavrador, Filho 
de AIR VIEIRA DE SOUZA, e de ROMILDA SILVEIRA SOUZA, residente no (a) Fazenda Três Barras, Prata-MG, e KATIA 
NAYANE DIAS SANTOS, solteira, do lar, Filha de CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e de WILMA DIAS DA SILVA, residente 
no (a) Fazenda Três Barras, 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, 29 de setembro 2014. Ricardo Amaral França/Escrivão Cartório do Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Prata-MG - Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

Eleição aberta: 
Dilma sonha em ganhar já no 

primeiro turno e Aécio aposta que 
passa Marina, em queda

 Na onda de pesquisas 
com resultados esquisitos – que 
mostram um favoritismo da candi-
data do governo em meio a uma 
crise de indicadores econômicos e 
da própria rejeição do governo por 
quase metade do eleitorado ouvido 
em qualquer enquete -, os petis-
tas já aventam “a hipótese remota, 
porém possível de uma vitória de 
Dilma Rousseff no primeiro turno”. 
Esta é a senha para a manipulação 
do resultado eleitoral sob alto de 
risco de fraude, seja pela desca-
rada compra de votos nos grotões 
urbanos e nas pequenas cidades 
do norte-nordeste ou pela incontes-
tável insegurança de um processo 
eletrônico de votação sem chances 
de auditoria externa ou reconta-
gem física dos votos. O Alerta To-
tal insiste na informação veiculada 
desde de 16 de dezembro do ano 
passado. A Oligarquia Financeira 
Transnacional resolveu que Dilma 
Rousseff não deveria ser reeleita. 
No entanto, pelo menos até agora, 
as candidaturas de “oposição” ao 
petismo, de linha socialista-ambien-
talista ou social-democrata, ainda 
não demonstraram força suficiente 
para vencer Dilma. Curiosamente, 
os sinais da derrota começam a 
surgir das recentes pesquisas que 
indicam uma queda de Marina Sil-
va e uma subida de Aécio Neves. 
A dúvida é: o investimento para Aé-
cio subir será suficiente para fazer 
Marina desabar, para disputar o 

segundo turno contra Dilma? Nesta 
quinta-feira, grandes empresários e 
lobistas esperam decifrar tal enig-
ma. O lamentável do processo elei-
toral brasileiro, em um País de tan-
tos ignorantes e mal informados, é 
o grau de influência que a divulga-
ção de “enquetes eleitorais”, trata-
das como “pesquisas científicas”, 
tem sobre a massa ignara. Sábado, 
na véspera da eleição, a Rede Glo-
bo vai divulgar, no Jornal Nacional, 
a pesquisa pela qual pagou R$ 
255.800,00 ao Ibope. O instituto ou-
virá 3.010 eleitores, e tal resultado, 
assim que divulgado, com certeza, 
tem poder de influenciar na decisão 
do voto de 142 milhões de eleito-
res no domingo. Eis a verdadeira 
aposta no cassino eleitoral do Al 
Capone... Mesmo com a máquina 
na mão e muita grana para torrar 
na “boca de urna”, Dilma Rousse-
ff nunca esteve tão intranquila. Os 
petistas preferem enfrentar Marina 
– em vez de Aécio, em um segundo 
turno. Mas o ideal para eles seria 
mesmo a mágica vitória antecipa-
da, já na noite de domingo, após 
uma contagem eletrônica dos votos 
na altíssima velocidade de sempre. 
O fato concreto é: Se Dilma conse-
guir vencer, contrariando a vontade 
dos poderes globalitários que con-
trolam o Brasil, seu segundo man-
dato promete ser infernal... (Jorge 
Serrão. Segunda Edição do Blog 
Alerta Total de 1º de Outubro de 
2014.

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

 A CASA ESPÍRITA DO SAMARITA-
NO AGRADE AO CLUB DA VIOLA, nas 
pessoas de Diego, Luiz Antonio, Ferrei-
rinha e outros, e ainda os Patrocinado-
res, pelas benfeitorias e demais doações, 
entre elas um Poço Artesiano, nos anos 
de 2013 e 2014. Deus abençoe nossos 
amigos dando – lhes juntamente com os 
seus familiares, saúde e paz!
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Empréstimo para pagar térmicas vai custar 
R$ 26,6 bi a consumidores

alegavam não ter recursos para fa-
zer frente aos gastos extras bilioná-
rios.

Energia mais cara
 A crise no setor elétrico tem duas 
motivações. A primeira é o uso 
mais intenso das termelétricas nos 
últimos meses. Por conta da queda 
no nível de água armazenada nos 
reservatórios das hidrelétricas, re-
sultado da falta de chuvas, essas 
usinas vêm gerando menos eletri-
cidade, para poupar água. Para su-
prir a demanda, o país vem usando 
todas as termelétricas disponíveis. 
O problema é que as termelétri-
cas, movidas a combustíveis como 
óleo e gás, produzem energia mais 
cara. A segunda razão foi a alta 
no preço da energia no mercado à 
vista, outra consequência da estia-
gem. Recorrem ao mercado à vis-
ta, onde os preços flutuam, as dis-

tribuidoras que não têm contratada, 
a preço fixo, toda a eletricidade que 
precisam para atender seus consu-
midores. No início deste ano, várias 
distribuidoras tinham esse proble-
ma, apesar de lei do setor determi-
nar que elas devem sempre estar 
contratadas, por meio de leilões 
de energia promovidos pelo gover-
no. Pela regra, tanto o custo extra 
com as térmicas, como aquele ge-
rado pela necessidade de compra 
de energia mais cara no mercado 
à vista, deveriam ser pagos pelas 
distribuidoras, no primeiro momen-
to, e depois repassados às contas 
de luz por meio dos reajustes que 
ocorrem todos os anos. Além de 
socorrer as distribuidoras, a solu-
ção encontrada pelo governo para 
pagar esses gastos extras por meio 
do empréstimo bancário também 
evita que eles sejam cobrados dos 
consumidores de uma só vez, o 
que levaria a aumentos na conta de 
luz superiores aos que a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el) tem autorizado nos últimos me-
ses, alguns acima de 30%. No final 
de julho, o secretário-executivo 
do Ministério de Minas e Energia, 
Márcio Zimmermann, informou que 
o repasse dos empréstimos seria 
diluído em 3 anos (2015 a 2017) e 
resultaria em alta média nas contas 
de luz de 2,6% em 2015, 5% em 
2016 e 1,4% em 2017. Porém, esse 
cálculo leva em conta, entre outros 
fatores, a relicitação de hidrelétri-
cas cujas concessões vencem nos 
próximos meses, e que têm poten-
cial para gerar 5 mil MW médios. 
Se isso for feito, a energia dessas 
usinas chegaria aos consumidores 
a preços cerca de 70% mais em 
conta, o que contribuiria para redu-
zir o preço médio da eletricidade no 
país. Trata-se de hidrelétricas admi-
nistradas por concessionárias como 
a Cemig, de Minas Gerais, que não 
aderiram ao plano de barateamento 
da energia anunciado pelo governo 
em 2012. Além de prazo necessário 
para preparar o leilão, a relicitação 
pode sofrer atrasos devido a ações 
na Justiça. O governo tomou dois 
empréstimos: o primeiro, de R$ 11,2 
bilhões, em abril, só foi suficiente 
para pagar 3 meses dos gastos no 
setor. Assim, o governo se viu obri-
gado a sacar um segundo, de R$ 
6,6 bilhões, totalizando os R$ 17,8 
bilhões. A operação é intermediada 
pela Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE). O pri-
meiro empréstimo foi fechado com 
um grupo de dez bancos e prevê 
taxa de juros de 1,9% acima do 
CDI, que é a taxa de juros cobrada 
nos empréstimos entre os bancos. 
Para o segundo, tomado junto a 13 
bancos, os juros foram fixados em 
2,35%, mais a variação da CDI. 
Dos R$ 17,8 bilhões, 53% foram 
emprestados por bancos públicos: 
Banco do Brasil e Caixa, com R$ 
3,3 bilhões cada, e o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico 
e Social (Bndes), com R$ 2,7 bi-
lhões. (Fonte: Portal G1)

 O empréstimo bancário 
de R$ 17,8 bilhões tomado pelo 
governo para socorrer as distribui-
doras de energia – cujos gastos 
subiram por conta da falta de chu-
vas, que "secou" os reservatórios 
das hidrelétricas – vai custar R$ 
26,6 bilhões aos consumidores. A 
informação está em um relatório do 
Tribunal de Contas da União (TCU) 
ao qual o G1 teve acesso. A dife-
rença de R$ 8,8 bilhões, aponta o 
documento do TCU, se refere aos 
custos bancários da operação, ou 
seja, aos juros, que também serão 

pagos pelos consumidores. Pela 
regra definida pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica (Aneel), 
o empréstimo será repassado às 
contas de luz dos brasileiros entre 
2015 e 2017. Consultorias ouvidas 
pelo G1 apontaram que as tarifas 
podem aumentar entre 20% e 30% 
apenas no ano que vem, por conta 
dessa fatura. Segundo o relatório 
do TCU, no primeiro ano serão re-
passados às contas de luz R$ 5,9 
bilhões. Em 2016 serão R$ 13,3 
bilhões e, em 2017, outros R$ 7,4 
bilhões, totalizando os R$ 26,6 bi-
lhões. O empréstimo será pago em 
34 parcelas. Essa operação finan-
ceira faz parte de um plano anun-
ciado pelo governo em março, em 
meio a uma crise no setor elétrico 
provocada pela disparada no cus-
to da energia no Brasil. O dinheiro 
veio socorrer as distribuidoras, que 


