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Eleição Conselheiro Tutelar
 A Prefeitura do Prata 
inaugurou terça-feira (22), a Casa 
de Acolhimento da Criança e Ado-
lescente, na Rua Presidente Antô-
nio Carlos, 518, Bairro Centro. No 
evento diversas autoridades esta-
vam presentes, entre elas, o Sr. 
Prefeito, a Secretária e 1ª Dama 
Letícia, o Promotor de Justiça Dr. 
Philipe, a Juíza de Direito Dra. 
Daniele, Secretários de Governo, 
Vereadores Wilson e Rubico, a 
Presidente CMDCA Elisabete, re-
presentantes das entidades, toda 
equipe ligada a secretaria de Ação 
Social, trabalho e Promoção Hu-
mana. O objetivo é oferecer acolhi-
mento provisório para as crianças 
e adolescentes afastados do con-
vívio familiar por meio de medidas 
protetivas em função de abandono 
ou cujas famílias ou responsáveis 
encontrem se temporariamente 
impossibilitados em cumprir sua 
função cuidado e proteção, até 
que seja viabilizado o retorno ao 
convívio com a família de origem 
ou se necessário encaminhamen-
to para família substituta. A Casa 
foi organizada com muito carinho 

 A Comissão Organiza-
dora do processo de eleição dos 
novos Conselheiros Tutelares, 
convidam todos os eleitores da 
cidade do Prata para participarem 
da eleição que definirá os novos 
membros do Conselho Tutelar do 
Município do Prata. MG Local: 
Escola Estadual Noraldino Lima. 
Data: 04 de Outubro de 2015. Ho-
rário: 8:00 as 17:00. – 1) Poderão 

pela equipe da Secretaria de Ação 
Social Trabalho e Promoção Hu-
mana, Múltiplo Uso e Presidente 
do CMDCA. Além de recursos da 
Prefeitura a casa recebeu doa-
ções de diferentes pessoas. Vale 
ainda ressaltar que no pronuncia-
mento do Promotor e da Juíza os 
mesmos parabenizaram o Prefeito 
e todos os envolvidos pela tama-
nha dedicação em fazer da casa 
de acolhimento um ambiente tão 
confortável, extremamente aco-
lhedor, ficando evidente que todos 
os detalhes foram realizados com 
amor. A casa de acolhimento dará 
amparo necessário ao trabalho do 
Ministério Público do Juizado da 
Infância, Juventude e Conselho 
Tutelar. O Prefeito enalteceu a 
Sra. Jamila Miguel Teodoro (Vovo-
zinha), que foi moradora 45 anos 
na Praça XV de Novembro, sem-
pre alegre, solidária e religiosa, 
cuidou de sua família com muito 
amor e dedicação. Convidamos 
toda a população pratense a co-
nhecer a Casa de Acolhimento da 
Criança e Adolescente (Jamila Mi-
guel Teodoro)

votar todas as pessoas acima de 
16 anos que tenham título de elei-
tor no município do Prata; - 2 ) É 
fundamental apresentar o título de 
eleitor e documento de identidade; 
- 3 ) Cada eleitor poderá votar em 
apenas um candidato. Abaixo lista 
dos dez candidatos para que você 
escolha aquele que acreditar estar 
mais preparado para ocupar a fun-
ção de Conselheiro Tutelar.

Inauguração - Casa de Acolhimento 
da Criança e Adolescente

Prefeitura Municipal do Prata realiza entrega de uniforme a funcionários.

 A partir do dia 
25/09/2015, a Rua Oliveira Viei-
ra de Souza tornará mão única 
entre as Ruas Vicente Almada e 

José Benjamin Guimarães, terá 
apenas o sentido Vicente Alma-
da a Praça XV de Novembro, 
Centro. 

Mudança no transitoUniforme para Funcionários

 Assistência do Patrimô-
nio do Rio do Peixe (Sr. Manú). 
Leva paciente para tratamento 
em Barretos. Prefeitura Muni-

Saúde de Qualidade
cipal do Prata sempre a dispo-
sição com veículos para uma 
Saúde de qualidade também 
nos Distritos.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CHEGA DE IMPOSTURA - Mais 
de cem representantes da indús-
tria, comércio, serviços e agricultu-
ra de reuniram ontem, em frente ao 
prédio da Fiesp, para o lançamento 
oficial da campanha "Não vou pa-
gar o pato", contra o aumento de 
tributos. Não importam as segun-
das intenções políticas-eleitoreiras 
do presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, com essa campanha.  Fun-
damental é a iniciativa criada para 
conscientizar a sociedade sobre a 
alta carga de 92 impostos do Bra-
sil, evitando um novo aumento na 
já absurda e irreal carga tributária, 
com a tentativa canalha de recriar 
a CPMF.
ONDE MAIS GENTE MORRE 
NAS RODOVIAS PELO BRASIL - 
Em 2014, cerca de oito mil pessoas 
perderam a vida em acidentes em 
rodovias federais. Roraima é o es-
tado que, proporcionalmente, lide-
ra o ranking de estados brasileiros 
onde mais gente morre no trânsito. 
Foram registradas 8,93 mortes a 
cada 100 mil habitantes. Os núme-
ros são de um levantamento pro-
duzido pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e divul-
gado na manhã desta quarta-feira 
(23).  Dos 169 mil acidentes regis-
trados no ano passado pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 59% 
tiveram pessoas feridas. E o pro-
blema se mostra grave em escala 
nacional. De acordo com o Ipea, na 
última década o Brasil registrou um 
aumento superior a 50% em aci-
dentes nas rodovias. A elevação do 
número de mortos também é alar-
mante: 34,5% no mesmo período. 
FALTA DE QUÓRUM FAZ RE-
NAN ENCERRAR SESSÃO DO 
CONGRESSO PARA VOTAR VE-
TOS - Após mais de cinco horas, 
a sessão conjunta do Congresso 
Nacional foi encerrada na madru-
gada desta quarta-feira (23) por 
falta de quórum. Partidos da opo-
sição entraram em obstrução e o 
presidente do Congresso, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), encerrou a 
sessão antes da apreciação de ve-
tos considerados sensíveis ao go-
verno como o que trata do reajuste 
salarial entre 53% e 78,56% aos 
servidores do Judiciário e o que 
estende a aplicação da regra do re-
ajuste do salário mínimo a aposen-
tados e pensionistas do Instituto 
Nacional de Seguro Social (INSS). 
Uma nova sessão será marcada 
em data a ser divulgada. Com o 
encerramento, o veto sobre o rea-
juste dos servidores do Judiciário 
não foi votado. Mais cedo, quando 
a sessão ainda tinha quórum, os 
deputados e senadores mantive-
ram os vetos aos projetos que trata 
do fim do fator previdenciário e ao 
que acaba com a isenção do PIS/
Cofins para o óleo diesel. Foram 
mantidos também outros 26 vetos. 
Eles constam da pauta de 32 vetos 
da presidenta Dilma Rousseff a di-
versos projetos de lei. Nenhum dos 
itens alcançou o mínimo de 257 
votos na Câmara dos Deputados 
para voltar a valer como lei. A ses-
são caiu após partidos da oposição 
como o PSDB, DEM, PPS, PSB e 
da base aliada como o PV, PSD e 
PDT terem entrado em obstrução, 
questionando a pouca presença de 
parlamentares no plenário.

PF INDICIA EX-PREFEITA DE 
BOM JARDIM E PEDE INCLU-
SÃO NA INTERPOL - A Polícia Fe-
deral entregou à Justiça o relatório 
final do inquérito sobre Lidiane 
Rocha, ex-prefeita de Bom Jardim, 
no Maranhão. Segundo reporta-
gem do Extra, o delegado Ronildo 
Lages, chefe da Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Patrimoniais, 
informou que ela vai responder, a 
princípio, pelos crimes de fraude 
em licitação, peculato e associa-
ção criminosa. Lidiane é acusada 
de desviar verbas da merenda es-
colar, da reforma de escolas, do 
Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) e do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar 
(Pnae) em Bom Jardim, cidade 
de 40 mil habitantes. “O inquérito 
completo está agora nas mãos do 
Ministério Público, que pode ou 
não oferecer denúncia. A partir de 
agora, serão iniciadas novas inves-
tigações pela Polícia Federal a res-
peito de outras licitações suspeitas 
na área de educação”, diz o dele-
gado ao jornal. Ele ainda explica 
que a PF está recebendo muitas 
informações sobre o paradeiro de 
Lidiane, que está foragida desde o 
dia 20 de agosto. Lages afirma que 
todas são averiguadas. Ele aponta, 
entretanto, que foi solicitado à Jus-
tiça a inclusão de Lidiane na lista 
vermelha da Interpol. “Temos uma 
preocupação com a segurança de 
Lidiane pelo fato de existirem pes-
soas com interesse em fazer quei-
ma de arquivo, que ela não fale 
com a polícia”, justifica ele.
GIRO POLOCIAL - BUSCA E 
APREENSÃO - Em cumprimento 
a mandado de busca e apreensão 
referente a trafico de drogas na 
Rua Guarani, numero 780, bairro 
morada do sol, foram presas 08 
pessoas, recuperada 01 televisão 
32 polegadas, que havia sido furta-
da no dia 13.09.2015, apreendido 
22 reais em notas fracionadas, 1 
maquina fotográfica sem proce-
dência e vários materiais usados 
para uso de entorpecentes. Duas 
viaturas deslocando para Ituiutaba 
com os presos e os materiais para 
lavratura do flagrante. 
TRÁFICO DE DROGAS - Duran-
te operação de combate ao tráfi-
co de drogas, de iniciativa a Pop 
abordou dois indivíduos na Rua 
Amazonas sendo localizadas 03 
pedras crack. Durante diligências, 
os usuários relataram que a dro-
ga havia sido adquirida de John 
Lenon e sua amásia. De imediato 
o Cpcia e VP 630 deslocaram até 
o Bairro Bexiga, onde foram loca-
lizados os autores que foram re-
conhecidos pelos usuários. Com a 
menor foram localizados 140 reais 
em notas fracionadas e com John 
Lenon 50 reais.
TRÁFICO DE DROGAS 2 - Du-
rante patrulhamento a PM deparou 
com suspeito de tráfico de drogas 
conhecido como Fábio Jr sain-
do de uma residência juntamente 
com um casal. O autor, ao avistar 
a viatura, evadiu pulando muros, 
foi perseguido, contudo conseguiu 
escapar. Na residência foi locali-
zado um tablete de maconha. Fer-
nanda e Wolverine foram presos. 
Excelente o resultado de combate 
ao tráfico de drogas efetuado pela 
Policia Militar.

C l a s s i f i c a d o s
VENDO CARTA DE CREDITO/CONSORCIO - Valor R$ 12.510,14. Entrada R$ 
4.055,46 mais 39 parcelas de R$ 378,04. Aquisição: Carro e Moto. Fone: (34) 
9977-9329.
VENDO CARTA DE CREDITO/CONSORCIO - Valor R$ 22.839,15. Entrada R$ 
5.411,99 mais 39 parcelas de R$ 659,63. Fone: (34) 9977-9329.
VENDO OU TROCO 02 CASAS MUITO BOA EXCELENTE NEGÓCIO NO 
MESMO TERRENO - Na RUA Calixto Tannús 367, Cruzeiro do Sul, toda em laje, 
copa 4/4, cozinha 4/4, 03 quartos sendo um suíte, área de serviço p/ 02 carros, 
portão basculante: Tratar (34) 9977-2464 ou (34) 9222-4710 TIM.
ALUGO EXCELENTE CASA – Com 02 quartos, sendo um suíte, banheiro so-
cial, copa cozinha, área de serviço com varanda e garagem. Tratar 9999-8767 
ou 9136-0096.
VENDO AGIO DE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ: Tratar (34) 9136-0096 
ou 9999-8767.
VENDO AGIO DE 2 (DOIS) TERRENOS JUNTOS NO BAIRRO JACARANDÁ 
II – Sendo um de esquina com área total de 598m2. Tratar 9136-0096 TIM ou 
9999-8767. 
VENDO ÁGIO DE TERRENO NO BAIRRO COLINA PARK BOULEVARD – Na 
Rua Dr. Talma Campos Abreu, com água, luz, esgoto e asfalto: Tratar (34) 9136-
0096 ou 9999-8767 

Informa que está atendendo em novo 
endereço para melhor atendê-lo

RUA PARAÍBA 99 
(A poucos passos da Avenida Brasília)

Fone: 3431-3411

AÇOUGUE GAUCHO DO FITE

 A Policia Militar recebeu das mãos do Sr. Diógenes, Presi-
dente do Consep, a viatura emplacada, uma Palio Adventure 1.8. Ela 
foi encaminhada a Ituiutaba para ser plotada e inserido os acessó-
rios de segurança. Brevemente estará em condições de atender a 
comunidade pratense.

 S o l d a -
do Brandão em 
seu primeiro dia 
de trabalho como 
motociclista no 
policiamento do 
centro comercial e 
bancário de Prata. 
Moto recuperada 
com o apoio da 
comunidade e do 
CONSEP

 Em comemoração a semana nacional do transito, foi reali-
zada blitz educativa na área central da cidade do Prata. Horário das 
18h20min as 20h00min.
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Dilma retorna com a CPMF e taxa 
lucros na venda de imóveis: dólar, 
inflação e desemprego vão subir

previstos na pauta de votações. Ficou 
para outubro a polêmica sobre o rea-
juste salarial do Poder Judiciário. Fica 
no ar uma bela moeda de troca? É o 
que as línguas maldosas de Brasília 
especulam no momento em que o Su-
premo Tribunal Federal resolve abrir 
dois inquéritos para investigar o minis-
tro-chefe da Casa Civil, Aloizio Merca-
dante, e o senador Aloysio Nunes (PS-
DB-SP), suspeitos de terem cometido 
crime eleitoral, conforme depoimentos 
prestados em delação premiada pelo 
empreiteiro Ricardo Pessoa. O minis-
tro Celso de Mello aceitou o pedido do 
procurador-geral da República, Rodri-
go Janot, de manter as investigações 
em sigilo, porque os depoimentos de 
Pessoa ainda não podem ser divulga-
dos.  Pessoa revelou ter repassado R$ 
500 mil à campanha de Mercadante ao 
governo de São Paulo em 2010, sendo 
que R$ 250 mil teriam sido pagos em 
dinheiro vivo. No mesmo ano, Pessoa 
também contou que repassou R$ 500 
mil a Aloysio Nunes para abastecer a 
campanha dele ao Senado. Desse to-
tal, R$ 300 mil foram declarados à Jus-
tiça Eleitoral e R$ 200 mil foram pagos 
em espécie. O curioso é que, agora, a 
bronca judicial atinge os primos PT e 
PSDB, no momento em que se arma 
uma grande pizza para impedir o avan-
ço de pedidos de impeachment ou a 
forçada de barra para Dilma renun-
ciar, por livre e espontânea pressão 
dos aliados do PMDB ou da oposição 
de mentirinha no Congresso. Além 
do caos econômico, o inferno político 
se ampliar com a condenação do ex-
-vice-presidente da Câmara, o petista-
-maçom Andre Vargas. O Juiz Sérgio 
Moro, da 13a Vara Federal curitibana 
(azarenta para a petelândia), conde-
nou Andrezinho a 14 anos de prisão e 
ainda o manteve em prisão preventiva. 
Na sentença, Moro lembrou que o es-
quema usado por Vargas é conhecido 
em inglês, como "kick-back": o agente 
público interfere para que um contra-
to com a administração pública seja 
concedido a determinada pessoa e ela 
lhe repassa um percentual. "Em outras 
palavras, um percentual dos ganhos 
resultantes do contrato obtido median-
te corrupção do agente público, eles 
mesmo criminosos, foram entregues 
ao agente público como propina e sua 
parte no butim criminoso". O medo na 
petelândia é que, cansado da cadeia, 
Andrezinho resolva trair todo mun-
do, abrindo a boca... Pior ainda é se 
Henrique Pizzolato, ex-diretor do ban-
co do Brasil condenado no Mensalão, 
retornar da Itália para a Penitenciária 
da Papuda, em Brasília, com a mesma 
intenção delatora. Ou tudo ficará ainda 
pior para eles se alguém que sabe tan-
to ou mais que André e Pizzolato con-
tar tudo que sabe. Trata-se do mais re-
cente "colaborador premiado" na Lava 
Jato, o lobista Fernando Moura, amigo 
do ex-ministro José Dirceu, que admi-
tiu ter ajudado o PT a selecionar os no-
mes que assumiriam os 32 mil cargos 
comissionados nas empresas públicas 
e na administração federal antes do 
início do primeiro governo Lula, em 
2002. O inferno tupiniquim está ape-
nas começando junto com aquela que 
pode ser uma redentora "Primavera 
Brasileira"... (© Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 23 de Setembro 
de 2015).

 No dia em que a cotação do 
dólar passa dos R$4, mas o desgover-
no não cai de quatro, a equipe eco-
nômica de Dilma Rousseff tenta en-
fiar goela abaixo do parlamento mais 
um monstrengo fiscal para arrecadar 
mais, a fim de sustentar a gastança da 
máquina pública. Foi oficialmente pro-
posta uma emenda constitucional para 
instaurar a famigerada Contribuição 
Provisória sobre Movimentação Finan-
ceira - que será o 93º imposto em vigor 
no Brasil Capimunista. Vem aí mais re-
cessão, inflação e desemprego - caos 
que deve atingir o ápice em 2016. 
Bruzundanga sofrerá novos rebaixa-
mentos por agências internacionais de 
risco... Nada anormal no País em que 
o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, 
falando com a maior seriedade, procla-
mou recentemente a surreal tese ren-
tista de que "aumento de importo deve 
ser encarado como um investimento". 
Enquanto isso, nas redes sociais, cir-
culam vídeos de entrevistas concedi-
das por Dilma, durante a campanha 
reeleitoral passada, garantindo que 
jamais voltaria com a CPMF, alegando 
que o chamado "imposto sobre o che-
que" foi um engodo, pois não usou o 
dinheiro para a saúde. Dilma chegou 
a proclamar: "Eu não penso em recriar 
a CPMF, porque penso que não seria 
correto". Dilma mudou de ideia rapidi-
nho... Certamente, pensa em dobrar a 
meta de bobagens... A canetada dela, 
publicada no Diário Oficial, faz o País 
voltar no tempo, restaurando a Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. 
Com a alíquota de 0,20%, o produto 
da arrecadação da nova-velha CPMF 
será enviado diretamente para a Pre-
vidência Social. Os Ministérios do Pla-
nejamento e da Fazenda juram que a 
grana arrecadada com a CPMF não 
integrará a base de cálculo da Receita 
Corrente Líquida. Outra canetada de 
Dilma traz terror ao bolso dos investi-
dores em imóveis. Trata-se da Metida 
(perdão, Medida) Provisória 692, que 
aumenta progressivamente o Imposto 
de Renda da Pessoa Física (IRPF) 
que incide sobre ganhos de capital. 
Para quem lucra até R$ 1 milhão na 
venda de imóveis, o imposto continua 
o mesmo, 15%. Na faixa que exceder 
R$ 1 milhão e for até R$ 5 milhões, a 
alíquota é de 20%. Se ficar entre R$ 5 
milhões a R$ 20 milhões, a tungada é 
de 25%. Para ganhos de capital acima 
de R$ 20 milhões, a facada tributária 
confisca 30% do negócio. A malandra-
gem do desgoverno é tanta que nem 
adianta aplicar o golpe de alienar o 
bem em partes. A MP 692 deixa cla-
ro que, a partir da segunda operação, 
o ganho de capital deve ser somado 
aos ganhos obtidos nas operações 
anteriores para fins de apuração do 
imposto, deduzindo-se o imposto pago 
nas parcelas anteriores. A norma con-
sidera como integrante do mesmo bem 
o conjunto de ações ou quotas de uma 
mesma pessoa jurídica. Dilma terá 
todo o apoio parlamentar para suas 
maldades econômicas. A maioria da 
Câmara e do Senado, além da cúpu-
la do Poder Judiciário, não quer saber 
de cortar gastos de verdade. Redução 
de despesas, para eles, só na retórica. 
Na execução orçamentária, o negócio 
é manter os privilégios em vigor. Não 
foi à toa que o Congresso Nacional 
manteve 26 de 32 vetos presidenciais 

pontes de safena e mamária, pois 
o mesmo havia tido um infarto al-
guns dias antes. Foi pedido então 
ao Jubelino que escrevesse uma 
homenagem ao Faustinho, como 
era conhecido. Ele pediu um tem-
po pois, ainda não se sentia em 
condições de dizer nada , tal era 
a tristeza naquele momento. Esta 
semana ele entregou a homena-
gem que escreve e que publica-
mos abaixo:

NOTA DE ESCLARECIMENTO
 Ficamos sabendo do fa-
lecimento do Dr. Fausto da Costa 
Mello Filho, alguns dias depois 
do ocorrido e não houve tempo 
de noticiá-la na edição do Jornal 
de Negócios da semana, pois a 
mesma já estava impressa. A re-
dação do jornal solicitou então ao 
seu primo Jubelino que nos desse 
detalhes para publicar. Foi no dia 
3 de setembro de 2015, durante 
uma operação para colocação de 

Sem sombra de dúvidas foi um 
excelente profissional, na carrei-
ra da advocacia, que ele abraçou 
com competência ética e dedica-
ção. Naquele momento lembrei-me 
também, de quão guerreiro ele foi 
em sua vida. Maior ainda nos seus 
últimos anos. Conseguiu superar 
três cirurgias. Sendo duas delas 
de câncer. Entretanto, quis o des-
tino, que ele sucumbisse, na que 
pensei que venceria com a maior 
facilidade. A do coração. Portanto 
meu querido irmão, você deixou 
uma lição de vida e de supera-
ção, mostrando, que não devemos 
abater-nos, com coisas às vezes 
tão insignificantes, perto das que 
você passou. O seu nome Fausto 
que veio do Latim  Faustus , que 
quer dizer literalmente,alegre,feliz,
sortudo. Isto você foi, pois sua es-
posa, seus filhos, seus netos, pais, 
irmãos e amigos tiveram a oportu-
nidade de comprovarem. Adeus, 
meu irmão a saudade ficará para 
sempre em meu coração. Adeus 
meu irmão e que os que já estão 
no plano para o qual você partiu, 
o recebam com todo carinho que 
você fez por merecer. Que DEUS 
o abençoe. (Jubelino). 

 Nascemos muito próxi-
mos um do outro, não só pelos 
cinqüenta e sete dias que nos 
separam na idade, mas também 
pela distancia, pois nossos pais 
eram irmãos e vizinhos. Portanto 
acho que já nos tornamos primos 
amigos e irmãos, dentro do útero 
de nossas mães, juntamente com 
Ronaldo, no fim de 1945 e início 
de 1946. Ronaldo partiu com seus 
pais e ficamos com os nossos em 
Prata. Crescemos  juntos, estu-
damos do primário até o final do 
ginasial no Ginásio São Luiz. De-
pois partimos para outras localida-
des, a fim de concluirmos nossos 
estudos, iniciarmos nossas vidas 
profissionais e constituirmos nos-
sas famílias.  Com este pream-
bulo, quis dizer, o quanto éramos 
unidos, não só pela genética, mas, 
também pela afetividade. Por isto 
,quando soube de seu desencarne, 
senti minhas pernas, sem susten-
tação para o meu corpo e bateu-
-me uma angústia que nem mesmo 
sei como explicá-la. Pior ainda foi 
a noite que passei esperando que 
o dia amanhecesse, para dirigir-me 
ao seu velório. Quando o vi em seu 
leito de morte, não contive as lágri-
mas ao abraçar, Sandra sua com-
panheira de todas as horas e seus 
filhos Marilessa, Lécio e Terêncio, 
este ultimo um pouco mais tarde. 
Seu semblante era sereno, parecia 
que como sempre, ele sabia o que 
estava acontecendo e si pudesse 
dali levantar-se, explicaria a todos, 
que sua missão estava cumprida 
e que agora iria para outro plano, 
com o merecimento que havia con-
quistado, durante a sua permanên-
cia entre nós. Foi, bom filho, bom 
irmão, bom marido, bom pai, bom 
avô e bom amigo daqueles que 
estiveram a seu lado, sempre con-
fortando-os com suas palavras, na 
hora em que delas precisassem.  

 Faustinho,     

Faustinho antes de entrar para a 
sala de cirurgia.

Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net
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pidas. “Na Zona da Mata, Oeste e 
Sul de Minas, a expectativa é de 
chuvas acima do normal. No Norte 
de Minas, as chuvas ficam abaixo 
da média e, nas demais regiões, as 
precipitações ficam normais”, expli-
ca Arthur. Em novembro, a previsão 
é de chuvas abaixo da normalidade 
no Norte de Minas e região Central 
e, nas demais regiões, o tempo 
permanece estável. Em dezembro, 
devido à Zona de Convergência do 
Atlântico Sul, as chuvas acontecem 
de maneira mais contínua, ficando, 
entretanto, dentro da normalidade 
em todas as regiões de Minas Ge-
rais. No decorrer da estação, a at-
mosfera sai de um estado quente e 
seco e se torna cada vez mais úmi-
do. Neste ano, devido à atuação do 
El Niño, a primavera será quente 
na maior parte do estado. No Sul 
de Minas e Zona da Mata, os va-
lores ficam ligeiramente abaixo da 
média. No Leste, a temperatura es-
perada fica dentro da média. ´

 Com uma mistura de co-
res e estilos, diversos tipos de flo-
res já começam a cobrir as árvores 
e jardins, antecipando a primavera, 
estação que marca a transição en-
tre os períodos seco e chuvoso na 
região Sudeste. Com início oficial 
marcado para a próxima quarta-
-feira (23/9), às 5h20, a estação 
marca o retorno das tempestades 
causadas sobretudo por frentes 
frias, podendo vir acompanhadas 
de granizo, chuva intensa e raja-
das de vento. Durante a primave-
ra, que termina à 1h48 de 22 de 
dezembro, as pancadas de chuva 
ocorrem com frequência no final de 
tarde e noite, devido ao aumento 
da umidade e calor. Em relação às 
chuvas, os três meses que com-
põem a primavera apresentarão 
características distintas. De acordo 
com o meteorologista da Cemig, 
Arthur Chaves de Paiva Neto, em 
outubro, a predominância será de 
pancadas de chuva intensas e rá-

Primavera será marcada 
por pancadas de chuva no 

final da tarde e noite Segundo Oliveira, desde o dia 17 é 
registrado temperaturas acima dos 
33ºC. “Estamos registrando índice 
de umidades relativas do ar cada 
vez mais baixos. Já registramos 
11% de umidade no dia 17”, disse. 
Ainda segundo o professor, basea-
do na série histórica, são espera-
das chuvas a partir da final do mês. 
“Setembro e outubro são os meses 
mais quentes do ano. Porém as 
temperaturas de outubro podem 
superar as de setembro”, conclui. 
(Fonte: Portal G1)

 As temperaturas podem 
chegar aos 39ºC ao longo desta 
semana em Uberlândia. Segundo 
o professor responsável pelo labo-
ratório de climatologia da Universi-
dade Federal de Uberlândia (UFU), 
Luiz Antônio Oliveira, o clima quen-
te e seco que tem predominado 
pode ser explicado pelo domínio 
da massa continental tropical, que 
domina a região nessa época do 
ano. Em algumas cidades de Minas 
Gerais as temperaturas poderão 
chegar até 40ºC nesta semana. 

Termômetros podem atingir 
39ºC nesta sexta-feira em 

Uberlândia e região

estabilidade. No entanto, a situa-
ção de oferta não é boa, dada a 
redução dos abates no primeiro 
semestre e o fechamento de al-
guns frigoríficos. Assim, a dis-
ponibilidade de carne está mais 
regulada com o consumo, o que 
vem colaborando com a manuten-
ção dos preços da carne no setor 
atacadista. O preço do boi casado 
de animais castrados ficou está-
vel, em R$ 9,28/kg. O consumo 
diminuiu na segunda quinzena de 
setembro, mas a menor oferta de 
carne tende a dar firmeza às cota-
ções em curto prazo. (Fonte: Scot 
Consultoria)

 O mercado do boi gordo 
trabalhou predominantemente em 
ambiente firme na última semana. 
Os preços subiram 0,2%, conside-
rando a média das variações em 
trinta e uma praças pesquisadas. 
Os destaques foram Rondônia e 
Minas Gerais, com valorização 
de 1,2% e 0,7%, respectivamen-
te. Em boa parte das regiões, os 
preços se mantiveram estáveis 
no período. Algumas indústrias 
estão com programações maiores 
e, portanto, com menor neces-
sidade de aquisição de animais. 
Diminuindo a pressão de compra, 
os preços ficam mais próximos da 

Pressão de alta prevalece no 
mercado do boi gordo
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Na Rua Uberlândia, Vila de Fátima, com 03 quartos sendo um suíte, sala, 
banheiro social, copa, cozinha, garagem pra 04 carros, lavanderia, área com 
banheiro, churrasqueira, piscina e cozinha com fogão a lenha com dispensa. 

Tratar: (34)9974-7415

VENDO ESTA CASA

-los e o material foi depositado 
na igreja matriz da cidade. Não 
falo das reuniões, madrugadas 
adentro, em meu apartamento 
em São Bernardo, com figuras 
expressivas do mundo político 
e também de outras esferas, 
como dom Cláudio Hummes, 
nosso amigo, então bispo de 
Santo André, hoje pessoa de 
confiança do papa Francisco, 
em Roma. Éramos todos preo-
cupados com a sua sorte, a do 
sindicato e também a das nos-
sas instituições em pleno regime 
militar. Prefiro não falar dos dias 
em que o acolhi em minha chá-
cara na pequena cidade de Tor-
rinha, no interior de São Paulo, 
acobertando-o de perseguições 
do poder militar da época: você, 
Marisa, os filhos pequenos, vi-
vendo horas de aflição e preocu-
pantes expectativas. Nem quero 
me lembrar das assembleias do 
sindicato, depois da intervenção 
no estádio de Vila Euclides, ce-
dido pela Prefeitura de São Ber-
nardo, fornecendo os aparatos 
possíveis de segurança. Eram 
os primórdios de uma carreira 

Carta aberta a Lula
 Meu caro Lula, permito-
-me escrever-lhe publicamente 
diante da impossibilidade de 
nos falarmos em pessoa, com a 
franqueza dos tempos de nos-
sos seguidos contatos –você 
na presidência do Sindicato dos 
Metalúrgicos e eu prefeito de 
São Bernardo do Campo. Não 
vou falar das greves que ocorre-
ram de 1979 a 1981, que proje-
taram seu nome no Brasil e no 
exterior. Não quero lembrar os 
dias angustiantes da interven-
ção no sindicato pelo ministro do 
Trabalho, em março de 1979, e 
da violência que se seguiu com 
prisões, processos e a sua de-
tenção pelo Dops (Departamen-
to de Ordem Política e Social). 
Todos esses fatos sempre foram 
acompanhados por mim junta-
mente ao senador Teotônio Vi-
lela, a Ulysses Guimarães e a 
numerosos políticos do então 
MDB. Na véspera da interven-
ção no sindicato, você ligou no 
meu gabinete me pedindo ajuda 
para retirar estoques de alimen-
tos ali guardados. Enviei cami-
nhões da prefeitura para retirá-

Com 2 quartos, sendo 1 suíte, banheiro social, sala copa e cozinha conjugada 
área de serviço com varanda, garagem coberta, cerca elétrica. 

Tratar 9999-8767 CTBC ou 9136-0096.

ALUGO 
ExCELENTE CASA

equivocada de implantar uma 
era de bonança artificial pela via 
perversa do paternalismo e do 
consumismo em favor das clas-
ses menos favorecidas, levan-
do-as ao engano do qual agora 
se apercebem com natural de-
sapontamento. Por isso, meu 
caro Lula, segundo penso, você 
perdeu a oportunidade histórica 
de se tornar o verdadeiro líder 
de um país que ainda busca um 
caminho de prosperidade, igual-
dade e solidariedade para todos. 
Alguma coisa que poderia beirar 
a utopia, mas perfeitamente fac-
tível pelo poder político que você 
e seu partido detiveram por lar-
go tempo. Agora, perdido o en-
sejo de sua consagração como 
grande liderança de nossa histó-
ria republicana recente, o operá-
rio-estadista, resta à população 
brasileira o desconsolo de espe-
rar por uma era de dificuldades 
e incertezas. Seu amigo, Tito 
Costa. ANTONIO TITO COSTA, 
92, advogado, foi prefeito de 
São Bernardo do Campo (1977-
1983) pelo MDB/PMDB, quan-
do teve atuação destacada nas 
greves de metalúrgicos no ABC 
paulista em oposição à ditadu-
ra militar. Foi também deputado 
federal constituinte (1987-1988) 
(Fonte: Site UOL)

vitoriosa como líder operário que 
chegou à Presidência da Repú-
blica por um partido político que 
prometia seriedade no manejo 
da coisa pública e logo decep-
cionou a todos pelos desvios de 
comportamento e de abusos na 
condução da máquina adminis-
trativa do Estado. E aqui come-
ça o seu desvio de uma carreira 
política que poderia tê-lo con-
sagrado como autêntico líder 
para um país ainda em busca 
de desenvolvimento. Você dei-
xou escapar-lhe das mãos a 
oportunidade histórica de liderar 
a implantação de urgentes mu-
danças estruturais na máquina 
do poder público. Como bem 
lembrou Frei Betto, seu amigo 
e colaborador, você, liderando 
o Partido dos Trabalhadores, 
abandonou um projeto de Bra-
sil para dedicar-se tão somente 
a um ambicioso e impatriótico 
projeto de poder, acomodando-
-se aos vícios da política tradi-
cional. Assim, seu partido, em 
seus alargados anos de gover-
no, com indissimulada arrogân-
cia, optou por embrenhar-se na 
busca incessante, impatriótica e 
irresponsável do aparelhamento 
do Estado em favor de sua cau-
sa que não é a do país. Enga-
nou-se você com a pretensão 
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