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Dia das Crianças
na praça  Pensando na saúde 

de todos a Prefeitura do Pra-
ta inaugurou na última sexta-
-feira (09), a academia ao ar 

 Uma programação re-
pleta de brincadeiras e tudo 
que cerca o universo infantil. 
Foi assim que a Prefeitura Mu-
nicipal do Prata realizou no dia 
12 de outubro, segunda-feira, 
uma grande festa para crianças. 
Participaram da festa mais de 
mil crianças, acompanhados de 
seus familiares. O evento acon-

livre no Distrito de Jardinésia. 
O objetivo é promover ativi-
dade física a todos da comu-
nidade.

Inauguração Academia ao Ar 
Livre Jardinésia – Carlos 

Roberto Andrade Rodrigues

 Em comemoração ao Dia 
das crianças a Equipe da UBSF 
Cruzeiro do Sul, com a coordena-
ção da Enfermeira Daiana Ulhôa, 
realizou no dia 06 de outubro a 
festa das crianças com o objetivo 
de promover a confraternização e 
um dia de recreação com crianças, 
pais e funcionários da UBSF. Nes-
te dia foi distribuída Pipoca, ca-
chorro quente, refrigerante, bolo, 

docinhos, saquinho surpresa. As 
brincadeiras não paparam.... Pa-
lhaços e pula- pula  fizeram a ale-
gria da criançada.  Todo a UBSF 
estava decorado com temas vol-
tados para as crianças. Aproveita-
mos a oportunidade para agrade-
cer a Prefeitura Municipal de Prata 
, Câmara Municipal de Prata e 
população que contribuiu para que 
este evento se tornasse sucesso. 

DIA DAS CRIANÇAS UBSF 
CRUZEIRO DO SUL

 Dia 10/10/2015 é co-
memorado o dia Mundial da 
Saúde Mental. O CAPS (Cen-
tro De Atenção Psicossocial) 
que foi instituído em 1992 pela 
federação Mundial de Saúde 

Saúde
Mental. No dia 09/10/2015 os 
funcionários do CA.PS levaram 
os pacientes para praça XV de 
novembro para expor trabalhos 
desenvolvidos durante o trata-
mento. 

teceu entre às 15h30 e 18 ho-
ras, na Praça XV de Novembro 
e ofereceu várias brincadeiras, 
diversão, integração com os co-
legas e a possibilidade de extra-
vasar muita energia. Além disso, 
muitas atividades educativas de 
desenho e pintura, entre outras 
atividades que encheram o dia 
de alegria. 

Resultado da 
campanha anual 
de vacinação an-
tirrábica canina 
e felina por mu-
nicípio – 2015.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ENCONTRO DE DINOSSAUROS – 
Vem ai o próximo Encontro de Dinos-
sauros. Este ano será no dia 31 de 
outubro, no Prata Palace Hotel, ante-
véspera do feriadão de finados. A cada 
ano mais Dinossauros aparece para o 
encontro.
PREFEITURA AGRADEÇE - A Pre-
feitura Municipal do Prata através da 
Divisão de Cultura vem a publico agra-
decer a empresa Triunfo Construtora, 
em nome da Sra. Roberta por ter cedi-
do transporte ao Congo e Moçambique 
até o Distrito do Patrimônio do Rio do 
Peixe, a cultura pratense agradece.
BICICLETAGEM - Do Economista 
Adriano Benayon, um dado assus-
tador sobre o destino econômico do 
Brasil: "Desde a Constituição de 1988, 
os gastos com a dívida pública, atua-
lizados monetariamente, superam em 
muito R$ 20 trilhões. Se os gastos 
com a dívida interna, cujo montante 
passa de R$ 3,8 trilhões, continuarem 
crescendo com a taxa efetiva anual 
presente —  aí nos  18% aa. – essa 
dívida subirá, em 30 anos, para 1/2 
quatrilhão de reais. Um quatrilhão 
são mil trilhões: 1.000.000.000.000 x 
1.000". Benayon ressalta que criaram 
um círculo vicioso: "A dívida pública 
cresce devido a despesas financeiras, 
priorizadas pela LRF. A perspectiva de 
déficits orçamentários serve de des-
culpa para elevarem mais os juros. Daí 
minguam os investimentos produtivos 
e sociais da  União e dos entes fede-
rativos".
CULPA DO BC DO B - Adriano Be-
nayon indica quem é o coordenador 
oficial da grande tramoia com os juros, 
beneficiando o sistema financeiro: "No 
Brasil, esse sistema é criminosamente 
privilegiado pela fraude no artigo 166, 
§ 3º, II, b), e pela sacralização suicida 
dos gastos com juros injustificados, 
assegurada pelo art. 164. Esse con-
fere exclusividade ao Banco Central 
(BACEN), para emitir moeda – somen-
te  para servir os bancos – colocando 
o Tesouro Nacional à mercê destes". 
"Por lei, o BACEN está subordinado 
ao governo federal. Portanto, os go-
vernantes que se têm sucedido, de-
veriam explicar por que o BACEN age 
em favor da finança dos concentrado-
res privados estrangeiros e locais e, 
em detrimento da economia e da so-
ciedade". Resumindo a parada errada: 
"Os recursos que o Estado Brasileiro 
emprestou de 1995 para cá, de inves-
tidores e banqueiros, nacionais e in-
ternacionais, foi "roubado", "desviado" 
ou "mal aplicado" em "projetos" sem 
retorno, pela sociedade brasileira, com 
a concordância e o conhecimento da 
classe política e dos empresários que 
operaram esse "carry trade" (pegar di-
nheiro no exterior a taxa de juros de 
1% a.a. e emprestar para o Governo 
Brasileiro, via dívida pública federal, a 
taxas Selic que já atingiram patamares 
de mais de 40% a.a, para o povo pa-
gar a conta, via carga tributária), que 
arruinou as finanças públicas federais 
e quebrou o país" (comentário de Ro-
gerounielo França, via internet).
CABRA MARCADA PARA SE FER-
RAR - O juiz Jed Rakoff, da Corte de 
Nova York, anuncia até sexta-feira (16) 
quais serão os rumos de processos 
abertos na Justiça dos Estados Unidos 
por investidores individuais contra a 
Petrobras. Advogados da Petrobras in-
sistiram ontem que a ação judicial seja 
recusada, enquanto os 11 fundos que-
rem que o juiz prossiga com o litígio. 
Os processos individuais correm em 
paralelo a uma ação coletiva aberta na 
Corte em dezembro do ano passado.
RODOVIAS ESTADUAIS DE MG E 
FEDERAIS DELEGADAS TÊM 21 

MORTES NO FERIADO - Segundo 
PM, 306 pessoas ficaram feridas.
Acidentes aconteceram entre meia-
-noite de sexta e 23h59 de segunda 
(12). A Polícia Militar informou nesta 
terça-feira (13) que 21 pessoas morre-
ram nas rodovias estaduais e nas fe-
derais delegadas durante o feriado de 
Nossa Senhora Aparecida em Minas 
Gerais. O balanço leva em conta ocor-
rências registradas entre a meia-noite 
de sexta-feira (9) e às 23h59 desta 
segunda-feira (12). A polícia contabili-
zou 306 feridos em 290 acidentes. O 
número de mortos, feridos e acidente 
nas rodovias sob responsabilidade 
da Polícia Militar Rodoviária foi maior 
do que os números registrados nas 
rodovias sob os cuidados da Polícia 
Rodoviária Federal: 15, 207, 154 res-
pectivamente. O balanço da PM não 
comparou os números deste ano com 
os do ano passado porque em 2014 o 
dia 12 foi no domingo, não ocorrendo 
feriado prolongado. A principal causa 
dos acidentes foi falta de atenção ao 
volante, segundo a corporação.
GIRO POLICIAL - TRAFICO DE DRO-
GAS NA CIDADE DO PRATA - Duran-
te operação antidrogas, a PM rece-
beu informações, que o autor Manoel 
Rodrigues Pereira, residente na Rua 
Alexandre, numero 237, Bairro Jardim 
Brasil, que é albergado, durante o dia, 
antes de ele ir para o presidio estava 
comercializando entorpecentes, in-
clusive havia drogas escondidas em 
sua residência. De imediato policiais 
foram ao local e com a autorização da 
senhora Florismar de Jesus Miranda, 
sua esposa, foi realizada uma busca 
minuciosa no interior do imóvel, onde 
foi localizado dentro da geladeira, 
duas porções de maconha, totalizando 
aproximadamente 75 gramas. Foi fei-
to contato no presidio, onde o agente 
penitenciário Adriano responsável pela 
guarda, recusou a liberar o autor para 
que ele fosse conduzido à delegacia 
de policia. O entorpecente foi apreen-
dido e entregue na DEPOL
OPERACAO ANTIDROGAS - Duran-
te operação antidrogas, a PM recebeu 
uma denuncia que o autor Leandro Eu-
genio da Silva, da cidade de Fronteira, 
havia saído da penitenciaria Pimenta 
da Veiga, no regime de saidão e es-
taria deslocando no ônibus Expresso 
Araguari, da cidade de Uberlândia 
para a cidade de Fronteira transpor-
tando entorpecente para traficar na 
sua cidade.  A PM interceptou o ônibus 
no perímetro urbano da cidade do Pra-
ta, onde foi localizado o individuo cita-
do na denuncia, apos busca minuciosa 
no mesmo, foi encontrado no bolso de 
sua calça, um involucro contendo 26 
pedras de crack, prontas para a ven-
da e dois reais em moedas. O autor 
foi preso e conduzido à delegacia de 
policia, juntamente com a droga apre-
endida.
DENUNCIAS DE TRAFICO DE DRO-
GAS - Apos varias denuncias de tra-
fico de drogas na Rua Carlos Alberto 
de Souza, numero 109, Bairro Jardim 
Brasil, A PM passou a monitorar o lo-
cal, onde foi visualizado o autor Marcio 
Pires Marques adentrar na residência 
e sair logo em seguida, ao efetuar a 
abordagem foi localizado no bolso da 
bermuda, dentro de uma carteira de 
cigarros, 05 pedras de crack. Com 
autorização dos autores, Paulo Henri-
que da Silva e Hélio Jose dos Santos, 
moradores do local, foi realizada uma 
busca minuciosa no interior do imóvel, 
sendo localizado 84 reais em notas 
fracionadas, um rolo de papel filme, 01 
aparelho de telefone celular e varias 
sacolinhas de plástico com vestígios 
de entorpecente. Os autores foram 
presos e conduzidos à delegacia de 
policia, juntamente com os materiais 
apreendidos.

C l a s s i f i c a d o s
ALUGO CASA – Na Rua Talma Campos de Abreu, 741, Colina Park Boulevard, 
com 3 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem p/ 2 
carros, portão eletrônico. Tratar: (34) 3431-1558 lanchonete do André.
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 

COMPRA E VENDA MOVEIS USADOS
Rua Carlos Camargo 172, Centro.

Tratar: (34) 9979- 9913
Falar com Toquinho

PREGÃO

Horário de Verão começa 
no próximo domingo

da, em Minas Gerais, uma econo-
mia de energia de até 0,5%, que 
representa cerca de 35 MW mé-
dios ou, durante todo o período do 
Horário de Verão, 106.000 MWh, 
suficiente para abastecer Belo Ho-
rizonte durante nove dias. O princi-
pal objetivo do Horário de Verão é 
a redução da demanda máxima du-
rante o horário de pico de consumo 
do sistema elétrico, que ocorre no 
período das 18 às 22 horas. Essa 
medida não altera o consumo na 
parte da tarde, devido a outras car-
gas cujo aumento é devido às altas 
temperaturas observadas no verão 
(aparelhos de ar condicionado, ge-
ladeiras, ventiladores e freezers), 
o que pode provocar um pico na 
demanda. Ainda assim permanece 
o benefício do Horário de Verão ao 
evitar a ocorrência de um segundo 
e maior pico diário de consumo.

 Com o início do Horário 
de Verão à zero hora do próxi-
mo domingo (18/10), os relógios 
deverão ser adiantados em uma 
hora nos estados brasileiros que 
adotam essa medida de redução 
da demanda de energia elétrica. 
Em Minas Gerais, a Cemig espera 
uma redução de demanda máxi-
ma de 4,0%, o que equivale a 332 
MW. Essa potência corresponde, 
por exemplo, à demanda de pico 
das cidades de Juiz de Fora e 
Sete Lagoas, municípios de médio 
porte do interior do Estado, ou de 
uma grande cidade de 750 mil ha-
bitantes. A alteração do horário irá 
vigorar até zero hora de 21 de feve-
reiro do ano que vem, totalizando 
126 dias de duração. No consumo 
de energia, questão importante na 
atual conjuntura de recuperação 
dos reservatórios, deverá ser obti-

Redução de demanda deve chegar a 4% em Minas Gerais

Com queda no faturamento, Casas 
Bahia e Pontofrio fecham 31 lojas

Foram fechadas 28 lojas do Pon-
tofrio e 3 das Casas Bahia, se-
gundo a empresa. O processo de 
fechamento de lojas já havia co-
meçado antes e, até julho, a Via 
Varejo já havia informado o fecha-
mento de 19 lojas. Além disso, a 
empresa tem adotado um plano 
de redução de despesas, incluin-
do cortes em marketing, aluguéis, 
logística e pessoal. A Via Varejo 
informou ainda que decidiu con-
verter lojas da bandeira Pontofrio 
em lojas Casas Bahia. Foram 36 
lojas convertidas até o momen-
to. "A Via Varejo deve acelerar o 
plano de conversões visando um 
maior crescimento de vendas e 
rentabilidade", diz o GPA. (Fonte: 
Site Revista VEJA)

 A Via Varejo, empresa 
de eletroeletrônicos do Grupo 
Pão de Açúcar (GPA), encerrou 
o terceiro trimestre de 2015 com 
queda de 24,6% nas vendas ante 
igual período do ano anterior. O 
indicador considera apenas uni-
dades abertas há mais de um 
ano. Já levando em conta a tota-
lidade das lojas, a receita líquida 
da companhia dona do Pontofrio 
e das Casas Bahia caiu 22,7% 
entre julho e setembro ante os 
mesmos meses do ano anterior, 
para 4,095 bilhões de reais. Dian-
te do cenário de vendas fracas, a 
companhia informou que seguiu 
com seu plano de reestrutura-
ção e decidiu fechar 31 pontos 
de venda deficitários no período. 

Volume de vendas da empresa Via Varejo teve 
recuo de 22,7% no terceiro trimestre deste ano
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ANUNCIE NO

Oposição vai apresentar novo 
pedido de impeachment

viabilidade de um recurso ao ple-
nário ser suficiente para a abertura 
de um processo de impeachment. 
Eles avaliaram que o STF deixou 
Cunha com "a faca e o queijo na 
mão", já que agora caberá ape-
nas ao peemedebista decidir so-
bre o processo. "Deram a bala de 
prata para ele", comentou o líder 
do DEM, Mendonça Filho (PE). A 
expectativa é que o peemedebista 
segure o pedido de impeachment 
mais recente, o que está para ser 
entregue, para negociar garantias 
de manutenção do mandato, com 
o governo e com a oposição. O 
peemedebista está sob ataque de 
parte do PT e atribui ao governo 
o desgaste que sofreu com a di-
vulgação das suspeitas de envol-
vimento em corrupção. Por isso, 
oposicionistas otimistas não des-
cartam que a decisão do STF pos-
sa levar a "um tiro no pé de Dilma". 
"Está tudo nas mãos dele", disse 
um tucano. (Fonte: Site UOL)

 Os partidos de oposição 
na Câmara vão apresentar até a 
semana que vem um novo pedi-
do de impeachment da presidente 
Dilma Rousseff, no qual incluirão o 
argumento de que o governo man-
teve em 2015 práticas que levaram 
à reprovação das contas de 2014 
pelo TCU (Tribunal de Contas da 
União). A ideia era incluir essas 
informações no pedido elaborado 
pelo jurista Helio Bicudo que já 
tramita na Câmara, mas os de-
putados decidiram fazer um novo 
documento para evitar questiona-
mentos no STF (Supremo Tribunal 
Federal). A preocupação tem a ver 
com as três liminares concedidas 
por ministros do Supremo que si-
nalizaram contra o roteiro traçado 
pelo presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ), para a 
tramitação de pedidos de impeach-
ment. Líderes do PSDB e do DEM 
receberam com preocupação as 
decisões, que sinalizaram contra a 

A Mensagem do 
Comandante do Exército

mulou uma análise estratégica de 
capital importância para o destino 
do Brasil, levando em contra o ce-
nário de ampliação e descontrole 
da crise. Em teleconferência para 
2000 oficiais da reserva, também 
transmitida, sexta-feira passada 
(9 de outubro), para oito coman-
dos militares no País, o General 
de Eduardo Villas-Bôas expres-
sou, com clareza e franqueza, a 
gravidade e os riscos institucio-
nais da complexa crise que esta-
mos vivendo no Brasil. É funda-
mental compreender a dimensão 
exata das palavras do General 
de quatro estrelas - reproduzidas 
na reportagem do jornal Folha de 
São Paulo, com a manchete "Co-
mandante do Exército vê risco de 
crise social no País: "Estamos 
vivendo situação extremamente 
difícil, crítica, uma crise de natu-
reza política, econômica , ética 
muito séria e com preocupação 
que, se ela prosseguir, poderá 
se transformar numa crise social 
com efeitos negativos sobre a 
estabilidade. E aí nós nos preocu-
pamos, porque passa a nos dizer 
respeito diretamente". Legalista 
e praticante na transparência de 
gestão, o General Villas-Bôas deu 
a interpretação correta ao artigo 
142 da Constituição Federal, para 
justificar por que o agravamento 
da crise social diz respeito dire-
tamente ao Exército. Villas-Bôas 
frisou que as Forças Armadas 
destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucio-
nais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da e lei e da ordem, sob 
autoridade presidencial. O Centro 
de Comunicação Social do Exér-
cito reiterou que o General se 
expressou com pensamento de 
legalidade, estabilidade e legitimi-
dade. Em outras reuniões fecha-
das com seus oficiais da ativa e 
da reserva, o General Villas-Bôas 
tem pregado, de forma inteira-
mente correta e responsável, que 
os brasileiros precisam investir 
na "coesão" - e não na "divisão" 
(principalmente as de natureza 
ideológica, que alimentam pai-

 O Alerta Total há muito 
tempo tem insistido na tese ob-
jetiva de que o Brasil passa por 
uma crise estrutural marcada por 
gravíssimo impasse e deteriora-
ção institucional, com alto risco 
de redundar em ruptura violenta 
e forte possibilidade de afetar a 
integridade nacional, por ação 
irresponsável dos agentes cons-
cientes do crime organizado e 
seus radicais braços político-ide-
ológicos que aparelham a má-
quina estatal Capimunista (cen-
tralizadora, clientelista, cartorial, 
cartelizada e corrupta). Também 
há muito tempo, o Alerta Total 
tem comparado a conjuntura pre-
sente, de crise estrutural, com o 
momento pré-1964, quando os 
militares tomaram o poder (sem 
ter conhecimento exato do verda-
deiro inimigo por trás dos agita-
dores ideológicos que defendiam 
a implantação do comunismo no 
Brasil). O clima de radicalização 
e polarização ideológica, com 
ameaças violentas à estabilidade 
social e a negação de valores mo-
rais e éticos fundamentais, lem-
bra o mesmo de 50 anos atrás. 
No entanto, existem algumas 
diferenças (para pior) daquela 
época em relação ao presente. 
Agora temos: 1) a dimensão do 
crime institucionalizado e suas 
teias políticas; 2) o aparelhamen-
to ideológico combinado com a 
ineficiência operacional do judici-
ário; 3) a insistente, porém fracas-
sada, tentativa midiática de des-
moralização das forças armadas, 
associando-as a atos autoritários 
e desrespeito aos direitos huma-
nos. 4) Os três poderes em total 
desarmonia, conflitando entre si 
e invadindo a atribuição do ou-
tro; 5) o esgotamento do modelo 
econômico baseado em juros es-
tratosféricos e 93 impostos para 
financiar uma gastança pública, 
sem a devida contrapartida ao 
cidadão-eleitor-contribuinte. Ago-
ra, o Comandante do Exército, a 
instituição mais respeitada pelos 
brasileiros (conforme atestam 
várias pesquisas de opinião), for-

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

gime capimunista. Também não 
precisamos de "zelites" (gen-
te que se pensa superior como 
classe social, mas que peca pelo 
raciocínio meramente rentista e 
especulativa, sem compromisso 
com o efetivo desenvolvimento 
produtivo do País. É hora dos 
brasileiros de bem partirem para 
a "coesão" e "união" - como bem 
tem pregado o General Villas-
-Bôas. O Comando das Forças 
Armadas tem reiterado que não 
dará golpes. No entanto, não vai 
ficar passivo diante de golpes que 
violentem a Nação e comprome-
tam a "obra" nacional. Por isso, 
todos têm sua parcela de res-
ponsabilidade para impedir que 
a crise estrutural descambe em 
radicalismo, violência e autorita-
rismo. O momento é de resgate 
da Legitimidade. Por isso, o Judi-
ciário, feito para ser um fator de 
equilíbrio entre os poderes, não 
pode cair na esparrela da "judicia-
lização da politicagem". É preciso 
atuar com isenção e colaborar no 
esforço consensual de combate à 
governança do crime organizado. 
Quem não agir como protagonis-
ta na neutralização e combate 
aos fomentadores da crise corre 
o risco concreto de ser engolido 
pela evolução dos acontecimen-
tos. Quem não entrar em campo 
e assumir sua responsabilidade 
histórica tem tudo para sair do 
Mineirão derrotado pelo "alemão" 
(na gíria da bandidagem, aquele 
que é traidor - inclusive da Pátria). 
Todos devem se fazer a pergunta 
óbvia: Quem tem mais a perder 
com o agravamento do processo 
de ruptura institucional no Brasil? 
(© Jorge Serrão. Edição Extra do 
Blog Alerta Total de 14 de Outu-
bro de 2015.

xões e conflitos). Indiretamente, 
o General tem combatido o ul-
trapassado discurso e prática de 
luta de classes - ingredientes que 
promovem rupturas em tempos 
de radicalização e violência ide-
ologicamente programados como 
táticas na estratégia maior de 
tomada do poder por alguma via 
revolucionária. Ou seja, o Gene-
ral e o Alto Comando do Exército, 
embora não falem explicitamente, 
têm aversão ao modelo bolivaria-
no na América Latina - que ten-
de a ser um fator de isolamento 
geopolítico do Brasil. Doutrinaria-
mente, militar não manda recado. 
Ele vive preparado para ações 
de guerra, principalmente dissua-
são, em tempos de paz aparente 
(ou de guerra civil não declarada, 
como é o caso do Brasil, onde o 
General Villas-Bôas faz questão 
de recordar que são assassina-
das mais de 56 mil pessoas por 
ano). Por isso, a mensagem do 
cidadão e servidor público Villas-
-Bôas ganha importância capital, 
no momento em que todo o País 
assiste, bestificado, ao irrespon-
sável e criminoso discurso dos 
"poderosos de plantão", claman-
do pela protagonismo revolucio-
nário dos impropriamente cha-
mados "movimentos sociais". As 
palavras do General deveriam 
servir para que os segmentos 
esclarecidos da sociedade assu-
mam o papel de agentes trans-
formadores da História, a fim de 
implantar as bases democráticas, 
com segurança do direito, para 
uma República Federalista que 
mantenha a integridade do pa-
trimônio nacional do Brasil. Não 
servem ao País as abomináveis 
Oligarquias tradicionais que só o 
exploram e se locupletam no re-
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A Judicialização da Politicagem?

literatura, no Rio de Janeiro e São 
Paulo, realizou mais de mil cursos 
em todo o Brasil e é sempre requisi-
tado para demonstrações em canais 
de televisão de alcance nacional. 
Ainda empresta seu nome para as-
sinar pratos em cardápios de estre-
las restaurantes goianos e de outros 
Estados. A sua talentosa capacidade 
de elaborar pratos-poéticos rimados 
de fino sabor resultam da sua forma 
de ser e viver acondicionado na sua 
frase sempre entoada com forte vi-
gor e que dita o rito da sua trajetória 
existencial: “Felizes são as pessoas 
que lutam para fazer na vida o que 
gostam.”

 Reconhecido como um 
dos maiores conceituados chefes 
da gastronomia goiana, Almir Felício 
(1948), nasceu na cidade mineira 
de Sacramento, berço de personali-
dades nacionais, como o ator Lima 
Duarte e o líder espírita Eurípedes 
Barsanulfo, leito que em boa parte 
dos séculos XVIII e XIX pertenceu á 
Província de Goiás. Almir enriquece, 
ainda mais esse cenário humano sa-
cramentense. Criado na zona rural 
de Sacramento para lá foi estudar 
e iniciar sua vida profissional, traba-
lhando em padarias e confeitarias, 
dando vazão ao seu dom de poeta 
da gastronomia. Depois de trabalhar 
nas, também, cidades mineiras de 
Centralina, Uberlândia, adentrando 
Goiás pelo rio Paranaíba e ás suas 
margens, por certo tempo perma-
necendo em Itumbiara, aportou-se 
em Goiânia para firmar sua história, 
ocupar lugar de destoque na primei-
ra fila da gastronomia goiana. Autor 
de vários livros gastronômicos, já 
vendeu mais de 15 mil exemplares, 
esteve presente lançando seus li-
vros, em Bienais Internacionais de 

RECEITAS DO CHEF ALMIR FELICIO 

Loja Agropecuária 

MEGA PROMOÇÃO!!!

Venham conferir toda quinta feira teremos produtos com preços imperdíveis.

FONES: 3431- 8573 e 3431- 8575  

 Fotos meramente ilustrativas.

ment dependem de “lei especial”. Na 
liminar, o ministro escreveu: “Ora, em 
processo de tamanha magnitude ins-
titucional, que põe a juízo o mais ele-
vado cargo do Estado e do Governo 
da Nação, é pressuposto elementar a 
observância do devido processo legal, 
formado e desenvolvido à base de um 
procedimento cuja validade esteja fora 
de qualquer dúvida de ordem jurídica”. 
Os três poderes batem cabeça no Bra-
sil. Não temos segurança do Direito e 
nem regras claras acerca de nada que 
diga respeito a questões institucio-
nais. A ordem jurídica e constitucional 
está claramente quebrada. O regime 
é de vale tudo - principalmente a Lei 
de Gérson. Por isso, vale repetir por 
13 x 13: A única solução viável para 
o Brasil é uma Intervenção Instituinte 
que promova a mudança da estrutu-
ra de poder no País, outorgando uma 
nova Constituição enxuta, fundada em 
princípios realmente republicanos e 
federalistas. Impeachment é conversa 
fiada. Golpe Militar, também! A união 
dos segmentos esclarecidos em torno 
de um Projeto de Nação é que promo-
verá as mudanças efetivas. A Revolu-
ção Brasileira está em andamento... 
O Governo do Crime Organizado está 
com seus dias contados... O mundo 
globalitário precisa de um ambiente 
mais seguro para fazer negócios. Por 
isso, o Capimunismo tupiniquim terá 
de ser substituído por um regime mais 
produtivo e com regras claras - bem di-
ferente do que temos nessa esclerosa-
da "Nova República" desde 1985... (© 
Jorge Serrão. 2a Edição do Blog Alerta 
Total de 13 de Outubro de 2015).

 A judicialização da politi-
cagem é uma realidade concreta em 
Bruzundanga. Em mais uma prova de 
que estamos em um processo aberto 
de ruptura institucional, no qual um po-
der, abusivamente, interfere no outro, 
o Supremo Tribunal Federal promoveu 
uma intervenção direta no funciona-
mento do Legislativo, a pedido de um 
deputado petista. Tecnicamente falan-
do, trata-se do "contragolpe no (inútil) 
impeachment". A decisão liminar do 
ministro Teori Zavascki, suspendendo 
o andamento dos processos de impea-
chment da Presidenta Dilma Rousseff 
no Congresso Nacional, atendeu a um 
pedido protocolado no último dia 10 
pelo deputado carioca Waldih Damous. 
O parlamentar questionou, e o STF 
acatou provisoriamente, a capacidade 
de o Presidente da Câmara, Eduardo 
Cunha, "definir, monocraticamente, 
as regras para os pedidos de impedi-
mento presidencial". A decisão de Te-
ori foi, na prática, uma intervenção no 
Legislativo. Embora tenha ressalvado 
que a controvérsia tem característica 
de assunto interno do Legislativo, o 
supremo magistrado comentou que o 
pedido do deputado Wadih Damous 
possui “respeitáveis fundamentos” ao 
questionar o "modo individual" como 
Cunha estabeleceu o rito e o fato de 
o peemedebista ter ignorado o recur-
so apresentado pelos governistas que 
reivindicava que a resposta à ques-
tão de ordem sobre o procedimento 
fosse submetida ao plenário principal 
da Casa. Teori ressaltou que desta-
cou que as “normas de processo e 
julgamento” de pedidos de impeach-

2a Edição do Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Jorge Serrão - serrao@alertatotal.net

Almôndegas de frango recheada
INGREDIENTES:
500 g de peito de frango sem pele e sem osso picado
1 cebola picada
4 colheres ( sopa) de cheiro verde
2 dentes de alho
Sal e pimenta-do-reino a gosto
50 g de queijo gouda ou prato cortado em cubos pequenos
400 g de molho pronto
1 tablete de caldo de galinha Sandella

MODO DE FAZER
Passe no processador ou moedor de carne o frango, a cebola, o cheiro-verde 
e o alho. Misture tudo muito bem e tempere com sal e pimenta. Modele as 
almôndegas colocando dentro de cada uma 1 cubinho de queijo. Coloque as 
almôndegas em um refratário, cubra com o molho pronto, tampe e leve ao 
microondas por 12 a 14 minutos na potencia média, invertendo a posição das 
almôndegas na metade do tempo. Retire e aguarde tampado em tempo de 
espera por 5 minutos.
Preparo: 15 a 20 minutos
Cozimento: 12 a 14 minutos

Tempo de espera: 5 minutos
Rendimento: 16 a 20 almondegas
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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

País soma a sétima maior popula-
ção de milionários no mundo, com 
168 mil pessoas nessa categoria.  
Até 2020, a estimativa do banco é 
de o número de milionários brasi-
leiros aumente em 37%, para um 
total de 229 mil. Mas, no total, ape-
nas 11 milhões dos 200 milhões 
de brasileiros podem ser conside-
rados como "classe média ", um 
padrão que é calculado pelo banco 
como sendo de uma pessoa com 
uma renda mínima de US$ 28 mil 
por ano no Brasil. No total, essas 
11 milhões de pessoas detém cer-
ca de 30% do PIB nacional. Hoje, 
portanto, o Brasil tem uma classe 
média menor que a do México, 
com 12,9 milhões e metade da es-
panhola, com mais de 20 milhões. 
Na China, essa classe soma 109 
milhões de pessoas. O número re-
presenta apenas 8% da população 
brasileira, uma taxa distante dos 
mais de 40% na Alemanha e paí-
ses escandinavos, mas também 
inferior a Polônia, Chile, Malásia, 
China e Peru.  "A alta taxa de desi-
gualdade reflete a desigualdade de 
renda, que está por sua vez rela-
cionada com os padrões desiguais 
de educação entre a população e 
o hiato entre a economia formal e 
informal ", alerta o banco. Não é 
apenas no Brasil que a disparidade 
social é profunda. Segundo o ban-
co, apenas 1% da população mun-
dial detém 50% da renda do pla-
neta. A riqueza total chegou a US$ 
250 trilhões em 2015 e, em 2020, 
deve superar a marca de US$ 300 
trilhões. O número de milionários 
também vai continuar aumentando, 
em 46% em apenas cinco anos. 
Em 2020, cerca de 49,3 milhões de 
pessoas poderão ser considerados 
como milionários. 7,5% deles esta-
rão nos países emergentes. (Fonte 
Site Estadão)

Com desvalorização do real, 
Brasil perde espaço no 

ranking da riqueza global

 A desvalorização do real 
faz o Brasil registrar uma das 
maiores quedas na renda média 
de um adulto em dólares entre as 
maiores economias do mundo. Da-
dos publicados nesta terça-feira, 
13, pelo banco Credit Suisse sobre 
a riqueza no planeta apontam que 
a renda média anual de um bra-
sileiro caiu de US$ 23,4 mil para 
apenas US$ 17,5 mil entre 2014 
e 2015. Já o número de milioná-
rios não para de subir. Segundo 
o banco, entre 2000 e 2014, a ri-
queza média do brasileiro triplicou, 
passando de US$ 8 mil para US$ 
23,4 mil. Para chegar a esse valor, 
o Credit Suisse calcula os ativos fi-
nanceiros e bens, reduzindo os ní-
veis de endividamento. Mas numa 
comparação internacional, o Brasil 
agora aparece apenas com a 74ª 
maior renda por adulto, superado 
entre 2014 e 2015 pelo Peru, Co-
lômbia, Turquia e Tunísia. A rique-
za é menos da metade da média 
mundial, de US$ 52 mil, e está 
abaixo da taxa latino-americana, 
de US 18 mil. Na China, a riqueza 
média de um adulto é de US$ 22 
mil por ano. No Brasil, a queda na 
renda média em dólar foi de 24% 
em doze meses, algo que só foi 
superado pela Rússia e Ucrânia. 
Descontando as flutuações da mo-
eda, porém, a riqueza do brasileiro 
em reais continuou amentando em 
5,9% entre 2014 e 2015. A lideran-
ça no ranking da riqueza no mundo 
é da Suíça, com uma média dos 
adultos de US$ 545 mil por ano, 
30 vezes a do Brasil. A segunda 
posição é da Nova Zelândia, com 
uma riqueza média por adulto de 
US$ 400 mil. A terceira posição é 
da Austrália, seguida pelos EUA. 
Desigualdade. O informe também 
aponta que a desigualdade conti-
nua elevada no Brasil. Em 2015, o 

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: - REGINALDO JUNIOR GONÇALVES, divorciada, evangélico, Filho 
de JOSÉ MARIA GONÇALVES, e de MARIA DO CARMO GOÇALVES, residente no(a) Rua 
Júlio Vieira do Amaral, 62, Prata-MG, e LUCIENE DE ASSIS, divorciada, evangélica, Filha 
de  e de LOURDES MARIA DE ASSIS, residente no(a) Rua Júlio Vieira do Amaral, 62, Pra-
ta-MG. - AMILSO ARANTES AMUI, solteiro, corretor, Filho de EDER AMUI, e de GIVONETI 
ARANTES AMUI, residente no(a) Rua Tenente Reis, 1.100, Prata-MG, e CASSIA MILENE 
SOUZA MACEDO, divorciada, do lar, Filha de HELIO SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MACEDO 
e de ODELICE DE SOUZA MACEDO, residente no(a) Rua Sebastião Machado Borges, 
161, Prata-MG. - MICHAEL LUIZ DIAS DA SILVA ARANTES, solteiro, autônomo, Filho de 
CARLOS ANTONIO FERREIRA ARANTES, e de MARIA DO CARMO, residente no(a) Rua 
Tiradentes, 504, Prata-MG, e LAINE APARECIDA SILVA GONÇALVES, solteira, assistente 
administrativo, Filha de ANTONIO DONIZETTI GONÇALVES e de ARTIDORINA DIVINA 
DA SILVA GONÇALVES, residente no(a) Rua Alaíde Coelho, 910, Prata-MG. - CLAUDI-
NEY PITA DE SOUZA, divorciado, Motorista, Filho de MÁRIO LOURENÇO DE SOUZA, e 
de MARIA PITA DE SOUZA, residente no(a) Rua Acre, 09, Centro, Prata-MG, e GLEISE 
NAVES SANTOS, solteira, Do lar, Filha de LEDAN NAVES DE OLIVEIRA e de LUCINEY 
ROSA DOS ANTOS NAVES, residente no(a) Rua Acre, 09, Centro, Prata-MG. - ALFREDO 
TIBURCIO DE ALBUQUERQUE NETO, divorciado, agricultor, Filho de FRANCISCO RO-
DRIGUES DIMAS, e de MARIA RISALVA DE ALBUQUERQUE DIMAS, residente no(a) Rua 
Dos Buritis, 330, Prata-MG, e FABIANA DE SOUSA OLIVEIRA, divorciada, trabalhadora ru-
ral, Filha de FRANCISCO NORONHA DE OLIVEIRA FILHO e de NAIR LOPES DE SOUSA 
OLIVEIRA, residente no(a) Rua Dos Buritis, 330, Prata-MG. - MARCELO NOVAIS FRAN-
CO, solteiro, Engenheiro Agrônomo, Filho de RONALDO REZENDE FRANCO, e de MARIA 
BEATRIZ SOUZA LIMA NOVAIS FRANCO, residente no(a) Fazenda do Banho, Prata-MG, 
e MARCELA MENDES SANTOS, solteira, enfermeira, Filha de LEONARDO MENDES DOS 
SANTOS e de MARILDA DA SILVA SANTOS, Prata-MG. - MATEUS CAMARGOS SILVA, 
solteiro, Dentista, Filho de ALYSSON GUIMARÃES SILVA, e de MILENE LENZA CAMAR-
GOS SILVA, residente no(a) Rua São Paulo, 02, Edna, Prata-MG, e LARISSA POLIARA 
FARIA DE QUEIROZ, solteira, Dentista, Filha de JEFFERSON AUGUSTO DE QUEIROZ 
BROGES e de LENY SOARES FARIA QUEIROZ, residente no(a) Rua Alameda Irmão  Pe-
dro Dias Neto, 61, Colina Park, Prata-MG. - LUIZ GUSTAVO GONÇALVES JUNQUEIRA, 
solteiro, Empresário, Filho de LUIZ HUMBERTO JUNQUEIRA, e de SALVADORA GON-
ÇALVES JUNQUEIRA, residente no(a) Rua Vicente Almada, 92, Centro, Prata-MG, e ANA-
RELY ANDRADE REZENDE, solteira, Medica, Filha de ADRIANO REZENDE DOS REIS e 
de ELIETE ANDRADE REZENDE, residente no(a) Rua B, 30, Arantes, Prata-MG. - JETER 
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, motorista, filho de VALDECI MIGUEL LEANDRO 
DA SILVA, e ELEUSA MARIA DE OLIVEIRA e residente e domiciliado na Fazenda Capão 
Seco, Município do Prata-MG, e DEBORA FERNANDES CARVALHO, solteira, professora, 
filha de ANTONIO EURIPEDES DE CARVALHO e JUVERCINA MARIA FERNANDES CAR-
VALHO residente e domiciliada na Avenida do Contorno, nº 284, Alvorada, Bom Jesus-GO. 
- WILLIAM CESAR DA SILVA, solteiro, Vigilante, Filho de IDALMO JOSE DA SILVA, e de 
ANA EURIPEDES GOMES DA SILVA, residente no(a) Rua Dom Eduardo, 38, centro, Prata-
-MG, e LUCIANA CALDEIRA DOS SANTOS, solteira, Pedagoga, Filha de JOSE CARDOSO 
DOS SANTOS NETO e de IVANILDE CALDEIRA DOS SANTOS, residente no(a) Rua Dom 
Eduardo, 38, centro, Prata-MG. - FABIANO ANDRADE LIMA, solteiro, Administrador, Filho 
de ISMAR OLIVEIRA LIMA, e de MILDA RUFINA DE ANDRADE LIMA, residente no(a) 
Rua Tiradentes, 260, Centro, Prata-MG, e POLLYANNA CUNHA BILIO, solteira, Biomédica, 
Filha de LUIZ CARLOS BILIO e de JOAQUINA LEANDRA CUNHA, residente no(a) Rua Rio 
Grande do Sul, 775, Edna, Prata-MG. - ROBERTO ARANTES SILVA, solteiro, açougueiro, 
Filho de DIVINO ETERNO DA SILVA, e de NEIDE APARECIDA ARANTES SILVA, residente 
no(a) Rua H, 60, Prata-MG, e RENILDA DE OLIVEIRA, solteira, do lar, Filha de ATAIDE 
ALVES DE OLIVEIRA e de ISABEL ROSA DE OLIVEIRA, residente no(a) Rua H, 60, Prata-
-MG. - JERONIMO MATEUS, divorciado, lavrador, Filho de LAUDEMIRO JOSÉ MATEUS, 
e de MARIA CUSTODIA DE JESUS, residente no(a) Rua Guarani, 850, Prata-MG, e RO-
SELI APARECIDA COSTA, divorciada, Filha de ANTONIO COSTA e de MARIA TERESA 
PEREIRA COSTA, Prata-MG. - LOURIVAL LUIZ DA SILVA, solteiro, aposentado, Filho de 
JOÃO LUIZ DA SILVA, e de MARIA DO CARMO DE JESUS, residente no(a) Rua  Guarani, 
100, Prata-MG, e ROSELI GALINDO, divorciada, domestica, Filha de JOSÉ GALINDO e de 
SEBASTIANA MARIA DA SILVA, residente no(a) Rua  Guarani, 100, 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, 09 de outubro de 2015.

Ricardo Amaral França/Escrivão
Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais de Prata-MG

Rua Dom Eduardo, 715, sala 02 Centro, Prata-MG.  

De acordo com o banco Credit Suisse, renda 
média anual do brasileiro caiu para US$ 17,5 
mil este ano; Suíça está no topo do ranking, 

com adultos ganhando em média US$ 545 mil 
por ano, 30 vezes mais do que no País

morados, Páscoa, Dia das Mães 
e Dia dos Pais também registram 
queda neste ano. Segundo o pre-
sidente da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL), Ho-
nório Pinheiro, o “com o acesso ao 
crédito mais difícil, os juros eleva-
dos e a inflação mais alta, o poder 
de compras do brasileiro fica cada 
vez mais limitado”. -  Os consumi-
dores estão mais preocupados em 
não comprometer o próprio orça-
mento com compras parceladas, 
por isso optaram por presentes 
mais baratos e geralmente pagos 
à vista - diz Pinheiro. O cálculo 
de vendas a prazo foi baseado no 
volume de consultas realizadas 
ao banco de dados do SPC Brasil 
(Serviço de Proteção ao Crédito), 
com abrangência nacional, entre 
os dias 5 e 11 de outubro deste 
ano.

Vendas no Dia dos Crianças 
são as piores em seis anos

 O comércio teve o pior 
Dia das Crianças em seis anos, 
informou nesta terça-feira o Ser-
viço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e a Confederação Nacio-
nal de Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Segundo dados das duas institui-
ções, as consultas para vendas a 
prazo caíram 8,95% na semana 
do Dia das Crianças, entre os dias 
5 e 11 de outubro, em relação ao 
mesmo período do ano passado. 
É o segundo resultado negativo 
consecutivo: em 2014, o volume 
de vendas caiu 1,50%. Nos anos 
anteriores, foram positivos: 3,15% 
em 2013, 4,83% em 2012, 5,91% 
em 2011 e 8,5% em 2010. Assim, 
em dois anos, a queda acumulada 
é de 10,32%. Segundo o CNDL, o 
Dia das Crianças funciona como 
uma espécie de termômetro para 
as vendas de Natal. Dia dos Na-
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está na cota que cada empresa 
tem de energia da hidrelétrica de 
Itaipu, cotada em dólar. Cálcu-
los feitos pela comercializadora 
Comerc mostram que apenas o 
impacto da moeda americana na 
fatia de energia da usina bina-
cional pode representar aumen-
tos entre 3,7% e 9,5% na conta 
de luz. As maiores altas devem 

 A escalada do dólar 
deve ser o novo vilão da conta 
de luz dos brasileiros. Além dos 
efeitos da estiagem, que neste 
ano representaram aumentos su-
periores a 50%, agora é a moe-
da americana que vai pressionar 
os próximos reajustes tarifários 
das distribuidoras do Sul, Sudes-
te e Centro-Oeste. A explicação 

Dólar alto é o novo vilão das contas de luz; aumento pode chegar a 9,5%
Energia adquirida da hidrelétrica de Itaipu é cotada em moeda americana

cilou entre 3,70 e 4,22 reais. 
Na Bandeirante, que atende 28 
municípios de São Paulo, o dó-
lar na energia de Itaipu poderá 
representar 8,8 pontos porcentu-
ais dentro do reajuste anual, cal-
cula a Comerc, que considerou 
um câmbio médio de 4 reais. Na 
carteira de energia da empresa, 
19% do total vem de Itaipu. Ou 
seja, qualquer oscilação no dó-
lar tem impacto relevante nas 
contas da companhia. O mesmo 
ocorre com a CPFL Piratinin-
ga, distribuidora que atende 27 
municípios do interior e litoral 
de São Paulo. Pelos dados da 
Comerc, a parcela do reajuste 
devido a alta do dólar poderá 
chegar a 9,5 pontos porcentuais. 
Segundo a empresa, os valores 
ainda estão em fase de avalia-
ção pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). Na Li-
ght, o reflexo no aumento anual 
poderá chegar a 8,4 pontos por-
centuais. "Essa é a previsão de 
aumento fora a inflação medida 
pelo IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo)", diz o pre-
sidente da Comerc, Cristopher 
Vlavianos. O presidente da As-
sociação Brasileira de Distribui-
dores de Energia Elétrica (Abra-
dee), Nelson Fonseca, explica 
que as empresas sentem o im-
pacto do aumento do dólar si-
multaneamente, mas só podem 
repassar para o consumidor na 
data dos reajustes. Segundo ele, 
se não tiver alteração no cenário 
energético, o câmbio deve ser o 
item que mais vai contribuir para 
o aumento das tarifas em 2016. 
"Mas não podemos prever em 
que nível os reajustes ficarão. 
Há uma série de incertezas que 
não permite previsões." Uma de-
las é a questão da hidrologia. Se 
não chover o suficiente, o país 
terá novamente de acionar as 
térmicas, mais caras. Outro fa-
tor que pode representar pres-
são sobre a tarifa são os leilões 
que vão ocorrer nos próximos 
meses. Se o valor ficar acima 
do praticado hoje, a diferença 
será repassada para a tarifa do 
consumidor. A lista de incertezas 
inclui liminares que algumas em-
presas conseguiram na Justiça. 
Uma delas requer pagamento de 
3,7 bilhões de reais pelas distri-
buidoras - leia-se consumidor. A 
Abradee conseguiu decisão ju-
dicial favorável às associadas. 
Mas, se a liminar cair, os valores 
seriam repassados para as tari-
fas. (Fonte: Site Portal G1)

ocorrer naquelas distribuidoras 
que ainda não tiveram reajuste 
neste ano, como é o caso de 
Bandeirante, CPFL Piratininga e 
Light. No reajuste extraordinário, 
ocorrido em janeiro, quando o 
governo repassou para a tarifa 
parte das oscilações do câmbio, 
o dólar estava na casa de 2,80 
reais. Nas últimas semanas os-


