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Prata com menor índice 
de transmissão de dengue

 O Município do Prata é 
convidado a apresentar palestra 
na cidade de Uberlândia na 49º 
conferencia da saúde. Realizada 
no Hotel Porto Belo, sobre ações 
realizadas no município do Tri-
ângulo Norte visto que o municí-
pio foi o que teve o menor índice 

de transmissão da doença nos 
anos 2014 e 2015. Segundo da-
dos epidemiológicas da Secreta-
ria Estadual de Minas Gerais no 
combate e controle do mosquito 
AEDS HEGYPTI transmissor da 
Dengue, CHIKUNGNIA E ZICA 
VIRUS. 

Final do Campeonato 
Regional de Futsal

 Quinta Feira, 28 de Ou-
tubro aconteceu no Poliesportivo 
da Cidade do Prata a grande fi-
nal entre Prata e Campina Ver-
de, a população pratense lotou 
o Ginásio, contamos também 
com a presença dos vereadores 

Wilson Nunes Rezende e Cleber 
Campos Ferreira. E quem levou 
o titulo de campeão foi o time 
do Prata, que fez uma belíssima 
partida, vencendo o jogo por 8 a 
5. Parabéns a equipe do Prata 
por mais um titulo.

UAITEC - Curso de Inglês 
e Espanhol (GRATUITO)

 Encontros semanais 
- Horários: tarde e noite. - 2 
turmas de 25 alunos em cada 
UAITEC. - O CRONOGRA-
MA DAS MATRÍCULAS SERÁ 
DIVULGADO EM BREVE! - 
REALIZE O CADASTRO NO 

PORTAL UAITEC E ACOMPA-
NHE A PÁGINA PARA MAIS 
INFORMAÇÕES A RESPEITO 
DA INSCRIÇÃO NO CURSO. 
- INFORMAÇÕES: (34) 3431 – 
1383.

www.uaitec.mg.gov.br

Posse Concurso Público 
Auxiliar de Serviços: - 1º Marcelia Ferreira Borges - 2º Gheyse da 
Silva Santos Rodovalho
Motorista de ônibus: - Adriano Rodrigues Nascimento 
Serviços Gerais: - Patrícia Silva Ferreira

Vamos comemorar juntos o aniversário de nossa cidade, Pra-
ta 142 anos. A Prefeitura Municipal do Prata convida a todos 
para participarem das comemorações, que iniciaram no dia 
14 de novembro: - DIA 14: - 10h – Futebol contra a fome com ex- 
jogadores (entrada 2 kg de alimento) - 22h- Shows na praça XV 
de Novembro com Renato e Cristiano, Ilgner Mendes e Checão e 
Banda. - DIA 15: - 09h – Missa – Igreja Nossa Senhora do Carmo - 
11h – Inauguração do Ginásio Poliesportivo Nailor Otoni Neto e da 
Quadra José Onofre da Silva (Zé balinha) – na Escola Municipal 
Loja Maçônica União e Caridade no Bairro Vila de Fátima. - 14h – 
Final do Campeonato Amador da Cidade do Prata.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
ENCONTRO DE DINOSSAUROS – 
Mais uma vez o Encontro de Dinos-
sauros foi um grande sucesso. Pra-
tenses contemporâneos, residentes 
em varias cidades do Brasil, além dos 
residentes na cidade, se encontraram 
nos salões do Prata Palace Hotel, 
numa festa inesquecível que teve ini-
cio as 12:00 horas e só terminou ma-
drugada adentro. Maiores detalhes 
com fotos na próxima edição.
VAMOS DANÇAR? - Tudo que a Dil-
ma Rousseff, sua amiga Graça Fos-
ter e a Petrobras não queriam... O juiz 
Jed Rackoff, da Corte de Nova York, 
onde tramitam os processos contra a 
Petrobras, decidiu agrupar em um só 
julgamento a ação coletiva e as ou-
tras 19 individuais contra a petrolífera 
brasileira. O magistrado deu até um 
prazo limite para o julgamento ocor-
rer: não antes de 8 de agosto e não 
depois de 17 de outubro de 2016, 
com tudo terminando em um prazo 
máximo de oito semanas.
PRESSÃO DA PATACADA - Lula e 
José Dirceu negociaram uma propina 
de 50 milhões de euros para permitir a 
fusão entre a Oi e a Portugal Telecom 
(PT), grana que teria sido depositada 
em Macau - ex-colônia portuguesa 
e uma das regiões administrativas 
especiais da República Popular da 
China, conhecida como "Capital Chi-
nesa do Jogo" e cuja moeda local é 
a famosa "Pataca".  A denúncia está 
na reportagem de primeira página do 
principal jornal português, O Público. 
Mesmo que não ganhe uma linha edi-
torial na mídia amestrada do Brasil, o 
escândalo é alvo de investigação dos 
Ministérios Públicos daqui e da Ter-
rinha...
ENTREGA DE VIATURAS – Quinta 
feira, 05, às 08h45min aconteceu à 
solenidade para a entrega de viaturas 
do CONSEP para a PM. A solenidade 
aconteceu no auditório da Câmara 
Municipal de Prata.
FERIADO DE FINADOS SEM LEN-
TIDÃO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO 
NAS BRS 060, 153 E 262 - Movimen-
tação foi, em média, 19% acima de 
um final de semana normal. Na sex-
ta-feira, 30 de outubro, o horário de 
maior fluxo nas 11 praças de pedá-
gio da Concessionária nas BRs 060, 
153 e 262 foi registrado entre as 15 
e 16 horas com média de 8 mil veí-
culos passantes. O sistema de Papa 
Fila nas praças de Alexânia, Goianá-
polis e Professor Jamil em Goiás e 
em Florestal/MG diminuiu a espera e 
evitou filas com mais de 400 metros.  
Entre os dias 30 de outubro e 02 de 
novembro passaram cerca de 519 
mil veículos nas praças de pedágio 
da Triunfo Concebra, sendo 333.981 
mil veículos nas praças goianas, com 
maior movimento registrado na praça 
de Goianápolis (140.261 veículos). 
No estado de Minas Gerais, duran-
te o feriado prolongado, passaram 
cerca de 185 mil veículos com maior 
movimentação registrada na praça 
de pedágio de Florestal (62.153). O 
Centro de Controle e Operações da 
Concebra registrou nas BRs 060,153 
e 262 em Goiás e Minas Gerais: Aten-
dimentos: 2.586 - Socorro Mecânico: 
1.001 - Acidentes: 92 - Óbitos: 1. 
(Fonte: Triunfo Concebra)
MC DONALD'S VAI VENDER LOJAS 
NO BRASIL - A companhia confirmou 
que pretende vender parte de seus 
restaurantes no Brasil, negócio ad-
ministrado pela Arcos Dorados, o que 

deve levantar US$ 50 milhões para o 
caixa da empresa nos próximos dois 
anos. Cerca de 100 lojas podem ser 
vendidas, segundo o jornal Valor Eco-
nômico. Recentemente, a Arcos Do-
rados aumentou o endividamento, o 
que reduziu investimentos em 2015, 
como abertura de um número menor 
de lojas no país. A empresa confir-
mou as negociações sobre o plano de 
vendas, mas ressaltou que a opera-
ção não deverá reduzir drasticamen-
te o número de lojas próprias. (Portal 
Giro News - São Paulo/SP)
GASTOS DO GOVERNO - "A crise 
econômica está aí, mas os políticos 
não abrem mão do país de privilégios 
que criaram para si. Agem, exclusi-
vamente, pensando como ganhar a 
próxima eleição. Mal saído de uma 
eleição, o governo do estado divulga 
reiteradamente o déficit orçamentário 
herdado e o projetado para o ano. En-
tretanto, promove caras campanhas 
publicitárias nos horários nobres da 
TV para criticar o governo anterior. 
Durante 30 dias, um anúncio de que, 
para enfrentar a crise, o governo cor-
tou 50% do salário do prefeito e 20% 
dos secretários. Ou os salários eram 
milionários ou corte sequer cobriu 
a divulgação. Certamente, a venda 
da imagem é o objetivo de governo. 
Apesar dos acontecimentos do último 
ano eleitoral, em que o conselheiro 
político da presidente foi o seu mar-
queteiro, levando ao retardamento 
de medidas econômicas necessárias, 
que resultaram no caos de hoje, con-
tinuam acreditando que as imagens 
são mais importantes que os atos 
de governo." (Fernando Guimarães 
- Jornal Estado de Minas - Belo Ho-
rizonte/MG).
REMÉDIOS AMARGOS - Além de 
aumento de impostos, os "remédios 
amargos" anunciados pela presidente 
Dilma incluem encolhimento de finan-
ciamentos à educação como Fies, 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Pronatec e Ci-
ência sem fronteiras. O freio chegou 
também ao Minha casa, minha vida, 
que já teve redução de subsídio e au-
mento de juros para novos contratos. 
Como Dilma havia prometido implan-
tar a "pátria educadora" e não me-
xer em programas sociais, até quem 
recebe ainda não atingido Bolsa-
-Família, que muitos beneficiados já 
se angustiam com medo de perder o 
benefício. (Jornal Estado de Minas - 
Belo Horizonte/MG)
QUEDA DO REAL "DERRETE" 
SALÁRIOS DOS DIPLOMATAS - A 
desvalorização do real em relação 
ao dólar, que já ultrapassa os R$ 
3,80 no câmbio oficial, derrete os sa-
lários dos diplomatas brasileiros. Os 
vencimentos são convertidos para 
dólares, quando servem no exterior, 
mas, como não podem ganhar mais 
que ministro do Supremo Tribunal 
Federal, vale a regra do "bate-teto". 
Com isso, os salários sofrem redução 
em até 1.200 dólares (ou R$ 4.560) 
mensais.  (Jornal Nova Imprensa - 
Formiga/MG)
POLÍTICOS MINEIROS - "A bancada 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e na Câmara dos Deputados 
precisam dar explicações para a po-
pulação mineira. Já foram torrados 
R$ 40 bilhões pela Prefeitura do Rio 
de Janeiro, vindos de Brasília, e se-
rão liberados mais R$ 20 bilhões que 
estão faltando, para bancar a Olim-
píada mais cara do mundo. O rodo-
anel de São Paulo, com 100 km de 
extensão, projetado depois do nosso, 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO AGIO DE DOIS EXCELENTES LOTES JUNTOS OU SEPARADOS – 
No Bairro Parque do Jacarandá com 300 m2 cada sendo um de esquina. Tratar: 
99999-8767 CTBC ou 99136-0096 TIM.
VENDO OU TROCO POR CARRO - Uma VAN GS KIA BESTA 2001/2001, Bom 
Estado de Conservação. Contato: (34) 99972 3371 (CTBC).

foi inaugurado em 2013, bancado 
com dinheiro do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). O nosso não saiu do papel, 
e não há também R$ 4 bilhões para 
duplicar a Rodovia da Morte. Parece 
que Minas Gerais parou no tempo. 
Só tem verba para reformas que não 
levam desenvolvimento a lugar ne-
nhum". (Ivan Silva - Itabira/MG) 
AUMENTO DE ICMS - Pergunta 
que não quer calar. Será que o go-

vernador Fernando Pimentel precisa 
aumentar impostos para garantir o 
pagamento dos novos cargos de se-
cretários e o aumento concedido aos 
mesmos logo da sua entrada ao go-
verno de Minas? Será que além de 
novas secretarias não houve também 
aumento de cargos comissionados? 
Fica aí a pergunta para reflexão de 
todos. Aliás, Pimentel joga no time da 
Dilma. (Inês Valadares - Jornal Diário 
Boca do Povo - Sete Lagoas/MG)        

País perdeu R$ 46,8 bi 
em 2014 com estradas 

ruins, aponta CNT

 Estimativas da Confe-
deração Nacional do Transporte 
(CNT) divulgadas nesta quarta-
-feira, 4, apontam que R$ 46,8 
bilhões foram perdidos em 2014 
devido a deficiências no pavimen-
to das estradas. No ano passado, 
ocorreram 169.153 acidentes ro-
doviários, com 8.227 vítimas fa-
tais. O custo dos acidentes foi de 
R$ 12,3 bilhões. Os dados fazem 
parte da Pesquisa CNT de Ro-
dovias 2015. Segundo a CNT, o 
governo investiu R$ 9 bilhões em 
seus 55 mil km de rodovias fede-
rais, enquanto as concessioná-
rias gastaram R$ 6,9 bilhões em 
16,5 mil km. Na média, o poder 
público injetou R$ 165 mil por qui-
lômetro de rodovia que gerencia, 
enquanto a média da iniciativa 
privada foi de R$ 422 mil por km. 
A CNT apontou 618 projetos prio-
ritários, que custariam R$ 294 bi-
lhões em investimentos. Se con-
sideradas as perdas do País com 
a precariedade das estradas e 
seus gastos com acidentes, disse 
Bruno Batista, todos esses traje-
tos seriam atendidos no prazo de 
cinco anos. O estudo anual avalia 
as condições do estado geral, do 
pavimento, da sinalização e da 
geometria da via. Também são 
apontados os pontos críticos e o 

impacto que o estado das rodo-
vias tem no custo operacional do 
transporte rodoviário. São consi-
deradas, ainda, as situações viá-
rias por tipo de gestão - pública 
ou concedida - por Estado e re-
gião geográfica. A pesquisa tem o 
intuito de ajudar na orientação de 
políticas públicas, projetos priva-
dos e programas governamentais 
para a promoção do desenvol-
vimento do transporte rodoviá-
rio de cargas e de passageiros. 
O diretor da CNT Vander Costa 
disse que a iniciativa privada é 
o que tem dado respostas mais 
efetivas de qualidade às estradas 
do País. Os resultados mostram 
ainda que mais da metade das 
rodovias brasileiras estão em si-
tuação regular, ruim ou péssima, 
por causa de problemas gerais 
de pavimentação, sinalização e 
de traçado da via. O levantamen-
to, que está em sua 19ª edição, 
ultrapassou a marca dos 100 mil 
quilômetros pesquisados, incluin-
do os 55 mil km das rodovias 
federais e os principais trechos 
de estradas estaduais. Segun-
do a CNT, há um total de 1,720 
milhão de km de vias no Brasil, 
sendo apenas 12,4% pavimenta-
dos. Dos 100 mil km analisados 
pela instituição, 6,3% estão em 

Falhas de pavimentação, sinalização e traçado afetam 
57,3% das estradas; 618 projetos prioritários poderiam 

ser atendidos em cinco anos com o dinheiro perdido
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RECEITAS DO CHEF ALMIR FELICIO

INGREDIENTES:
50 g de lasanha pré-cozida
700 g de bacalhau demolhado, aferventado e desfiado em lascas.
10 azeitonas verdes picadas
½ cebola picadinha
2 tomates picados sem pele e sem sementes
2 colheres (sopa) de salsinha picada
1 dente da alho picadinho
Pimenta-do-reino a gosto
2 colheres(sopa) de azeite
1 receita de molho branco
Queijo parmesão ralado para polvilhar

MODO DE FAZER
Coloque o bacalhau em um refratário. Acrescente as azeitonas, a 
cebola, os tomates, a salsinha, o alho, a pimenta e o azeite. Tampe 
e leve ao micro-ondas por 8 a 10 minutos na potência alta. Prove e, 
se necessário coloque sal. Monte a lasanha alternando camadas de 
molho branco, massa pré-cozida e recheio de bacalhau. Finalize com 
massa e molho branco. Polvilhe queijo ralado e leve ao micro-ondas 
por 5 minutos na potência alta ou em *GRILL por 10 minutos. (Opção 
exclusiva para o modelo Auto Moving Grill)

MOLHO BRANCO
2 Colheres (sopa) de margarina
3 colheres (sopa) de farinha de trigo Trigobel
750 ml de leite
Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE FAZER
Leve ao micro-ondas a margarina e a farinha de trigo por 2 minu-
tos na potência alta. Retire e sempre mexendo, adicione o leite aos 
poucos. Junte o sal e a pimenta. Retorne ao micro-ondas por 6 a 8 
minutos na potência alta, mexendo a cada 2 minutos. Ao retirar do 
forno, misture bem e empregue.

Preparo: 30 a 40 minutos
Cozimento: 21 a 30 minutos
Rendimento: 4 a 6 porções

Lasanha de Bacalhau

péssimo estado, 16,1% em situ-
ação ruim e 34,9% em condição 
regular. Outros 42,7% tiveram 
classificação como ótimo ou bom. 
Quando observada apenas a si-
tuação do pavimento, o resultado 
mostra que 48,6% têm algum tipo 
de deficiência. Em relação à sina-
lização, os problemas aparecem 
em 51,4% da extensão avaliada. 
Sobre a geometria da via, 77,2% 
têm condições inadequadas de 
traçado. O levantamento reve-
la ainda que 86,5% dos trechos 
analisados são rodovias simples 
de mão dupla. Além disso, ape-
nas 60% das malhas têm acos-
tamento. Quanto a curvas peri-
gosas, 42% desses trechos não 
possuem placas de alerta para o 
motorista. Quando analisadas as 
condições apenas das rodovias 

federais, 51,9% estão em condi-
ções ruins ou péssimas. "O que 
nos preocupa é que há trechos 
de estradas no Brasil que não 
melhoram nunca", disse Bruno 
Batista, diretor executivo da CNT. 
No ranking das melhores estra-
das do País, a melhor ligação ro-
doviária do Brasil é o trecho que 
liga as cidades de São Paulo e 
Limeira, englobando a SP-310, 
a BR-364 e a SP-348. Todas as 
10 melhores estradas que apare-
cem no ranking têm em comum 
o fato de que são concedidas à 
iniciativa privada, cobram pedá-
gio e passam pelo Estado de São 
Paulo. O pior trecho de estrada 
do País é a ligação entre os mu-
nicípios de Marabá e Dom Eliseu, 
no Pará, a BR-222. (Fonte: Site 
Estadão)
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Nem golpe de mágica, 
nem a mágica do golpe

pessoas desaparecem por ano, 100 mil 
são assassinadas e 60 mil morrem no 
trânsito. Alheia a esse massacre, a clas-
se política trai a pátria e rouba sem pa-
rar. As instituições foram rompidas pela 
ação dos agentes criminosos - servin-
do a eles mesmos ou agindo em favor 
de interesses mafiosos transnacionais, 
muito acima deles. A única saída para 
o Brasil é restabelecer as instituições. 
A saída mais segura e menos traumá-
tica é a Intervenção Constitucional. Por 
isso, não adianta que o Comandante do 
Exército venha a público afirmar que as 
forças armadas não têm intenção de 
tomada do poder. Até porque, elas não 
vão fazer isso, como em outros "gol-
pes", "contragolpes" ou intervenções ao 
longo da História brasileira. Agora, os 
militares serão forçados, naturalmen-
te, a apoiar as mudanças estruturais 
demandadas pela verdadeira Elite da 
sociedade - que não deseja mais ser 
governada pela zelite ou oligarquia do 
crime, que só explora e rouba a socie-
dade aparelhando a máquina estatal 
capimunista (centralizadora, carteliza-
da, cartorial, cooptadora, corrupta e 
canalha). A maioria dos militares quer a 
mudança estrutural. Um mero discurso 
contrário de alguns membros da cúpula 
do Alto Comando, mesmo do Coman-
dante do Exército, não vai mudar uma 
vontade irreversível. A "Revolução Bra-
sileira" está em andamento. Só não ver 
quem não quer. A mudança só não vai 
ocorrer em um "golpe de mágica", nem 
na "mágica de um golpe". (© Jorge Ser-
rão. Edição do Blog Alerta Total de 4 de 
Novembro de 2015).

 A estupidez estratégica da 
Comandanta-em-chefa Dilma Rousse-
ff conseguiu produzir uma crise militar 
com a exoneração e transferência do 
General de Exército Antônio Mourão 
para a "geladeira" (apelido dado a um 
cargo burocrático em Brasília). O erro de 
Dilma e seu ministro comunista da De-
fesa, Aldo Rebello, sacramentado pela 
canetada do General Comandante Edu-
ardo Villas-Boas, fez crescer, nas forças 
armadas, o apoio à tese da "Intervenção 
Constitucional". Essa ação, que não 
será um "golpe militar" no estilo clássico, 
é o maior medo da petelândia e compar-
sas, porque tem o apoio de esmagadora 
parcela da população brasileira, comple-
tamente de saco cheio com os rumos do 
desgoverno do crime organizado. Inédi-
ta no mundo em termos de formato, mas 
prevista claramente na Constituição Fe-
deral Brasileira, a intervenção será feita 
pela legitimidade e legalidade civil - e 
não por uma mera "quartelada". Trata-se 
de uma consequência inevitável diante 
da ruptura institucional claramente con-
figurada no Brasil. O agravamento da 
crise econômica, a maior e nunca antes 
vista e sentida na História do Brasil, vai 
forçar a maioria da população, induzida 
pelos seus segmentos esclarecidos, 
a dar sustentação para uma mudan-
ça estrutural. Além do econômico, tem 
outro fator gerado pela desgovernança 
criminosa sobre as instituições desmo-
ralizadas: a violência fora de controle, 
beirando à barbárie, que gera, ao mes-
mo tempo, os sentimentos de medo e 
revolta. O Brasil, tecnicamente, vive em 
"guerra civil". Nada menos que 200 mil 

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

Em vitória do governo, 
projeto que flexibiliza gastos do 
Orçamento avança na Câmara

ção da receita seria um "cheque em 
branco" para o governo, que teve as 
contas rejeitadas pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) justamente 
por causa do descontrole nos gas-
tos e de manobras fiscais. Os opo-
sicionistas apresentaram uma série 
de requerimentos durante a sessão 
nesta quarta em uma tentativa de 
adiar novamente a votação, para-
lisada na CCJ desde março. Já de 
acordo com o relator da matéria, de-
putado Marcos Rogério (PDT-RO), 
a DRU não representa uma licença 
para o governo descumprir obriga-
ções, mas flexibiliza um Orçamento 
engessado. "A DRU flexibiliza até 
certo ponto a gestão da execução 
orçamentária. A prorrogação dela, 
embora não represente maiores 
ganhos à União, deverá contribuir 
para mitigar a significativa rigidez 
orçamentária brasileira", afirmou o 
deputado. A PEC, agora, segue para 
análise de uma comissão especial, 
que tem duração de até 40 sessões. 
Em seguida, deve ser aprovada 
em dois turnos pela Câmara e pelo 
Senado. Como o Congresso entra 
em recesso no final de dezembro, 
a conclusão da matéria dificilmente 
ocorrerá neste ano, o que provoca-
rá um engessamento do Orçamento 
até que a renovação do mecanismo 
entre em vigor. (Fonte: Site Uol)

 Mergulhado em uma crise 
política e econômica sem preceden-
tes, o governo da presidente Dilma 
Rousseff ganhou um alívio nesta 
quarta-feira ao conseguir aprovar 
uma proposta de emenda à Consti-
tuição que flexibiliza o percentual do 
valor arrecadado com tributos que 
pode ser livremente utilizado pela 
União. A PEC que renova a Des-
vinculação de Receitas da União 
(DRU) recebeu o aval da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara e agora segue para análise 
de uma comissão especial. O gover-
no tenta aprovar a matéria até o final 
do ano - o que é improvável devi-
do aos prazos regimentais. O texto 
aprovado pela CCJ reúne uma série 
de PECs que tratam sobre a pror-
rogação do mecanismo. O governo 
defende que a DRU, cujo texto em 
vigor tem duração até este ano, seja 
estendida até 31 de dezembro de 
2023. Além de renovar a concessão 
da desvinculação, o governo quer 
alterar o percentual que poderá ser 
livremente aplicado, passando de 
20% para 30% do valor arrecada-
do em tributações. Pelos cálculos 
da Fazenda, o valor projetado para 
desvinculação neste ano é de 121,7 
bilhões de reais. Para a oposição, 
que tem trabalhado para travar o 
avanço da matéria, a desvincula-

Pelos cálculos da Fazenda, o valor projetado para 
desvinculação neste ano é de R$ 121,7 bilhões
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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

não acredita. Esse jornalista con-
clama as pessoas a adotarem uma 
posição de omissão ou um silên-
cio comandado pelo medo. Será 
que ele pensa que a covardia é 
uma característica dos brasilei-
ros? Para ele tal omissão é uma 
legalidade garantida num regime 
democrático. Nossa opinião e que 
se trata de uma artigo encomen-
dado ou resultado de uma igno-
rância da realidade nacional. Além 
disso esse jornalista não sabe que 
é exatamente nos momentos de 
crise que surgem os grandes lí-
deres. O que eles fazem depois é 
problema das Sociedades envolvi-
das. Bastaria conhecer um pouco 
de história para não escrever tanta 
besteira em um jornal que merece 
respeito. A defesa de uma Inter-
venção Cívico Militar, apresentada 
em outro artigo, com certeza seria 
taxada de GOLPE CONTRA A DE-
MOCRACIA pelos atuais integran-
tes locupletados no poder e que 
só deixarão as suas posições pela 
força. A retirada dessas pessoas 
seria legítima, pois representa a 
vontade do povo brasileiro, refe-
rencial maior em uma verdadeira 
Democracia. Nós chamaríamos tal 
intervenção de contragolpe. Golpe 
é alegar legalidade no resultado 
de eleições fraudulentas. Golpe é 
o roubo do dinheiro público desde 
que seja cumprida uma legalidade, 
“leis”, preparadas para a realiza-
ção do assalto. Golpe é falar em 
direitos humanos para assassinos, 
ladrões, corruptos e corruptores. 
Golpe é legislar para que haja 
impunidade dessas pessoas es-
condidas pela legalidade. Aliás, a 
legalidade é o maior alicerce para 
possibilitar a impunidade para to-
dos os crimes cometidos contra o 
povo brasileiro, o patrimônio públi-
co, ou contra nossas Instituições 
ou Órgãos de Administração Pú-
blica, Federal, Estadual ou Munici-
pal. Um grupo de patriotas, civis e 
militares, apresentarão uma forma 
para legitimar a intervenção cívico 
militar necessária e imediata. (ER-
CIO BRAGA é Brigadeiro do Ar Re-
formado).

A Intervenção Cívico Militar
 A atual realidade brasi-
leira nos mostra claramente que 
Brasília transformou-se no esgoto 
da política brasileira. Arraigados no 
poder encontram-se os traidores e 
vendilhões da pátria, disfarçados 
em oposição democrática, corrup-
tos, grandes e pequenos e também 
os aproveitadores dessa canalha 
escondida em uma Democracia de 
araque e sustentada por eleições 
fraudulentas. Cinicamente arrotam 
uma legalidade para roubar, men-
tir, institucionalizar a propina e tam-
bém desfazer-se do Patrimônio Pú-
blico a valores bem inferiores aos 
de mercado. A Nação brasileira 
está em desacordo com o atual sta-
tus quo e tal opinião ficou evidente 
com os milhões de brasileiros que 
compareceram às caminhadas fei-
tas em todo País exigindo mudan-
ças. Se um General de Exército 
não pode fazer crítica a um Gover-
no ridículo que pensa poder arma-
zenar o vento, quem pode falar? O 
que ele disse é mentira? Se não é, 
porque a punição? Saibam todos 
os políticos, corruptos ou não, que 
é impossível desrespeitar um Ge-
neral de Exército sem desrespeitar 
todos os Generais, da ativa ou da 
reserva, e também os Almirantes, 
os Brigadeiros, todos os coronéis, 
capitães, tenentes, sargentos bem 
como todos os cabos e soldados. 
Não se pode falar em Democracia 
ignorando a hierarquia e a disci-
plina dentro das Forças Armadas. 
Há muito tempo o desrespeito às 
Forças Armadas é amplamente di-
vulgado pela mídia acomodada ou 
comprada, sem que haja uma res-
posta de um militar de alta paten-
te. Em artigo publicado num jornal 
de grande circulação, o jornalista 
Zuenir Ventura assina um artigo 
com o título: “Nem com nem sem 
farda”, ou seja, nenhum militar 
ou civil, melhor dizendo, nenhum 
brasileiro, pode analisar e tentar 
corrigir todos os erros e abusos de 
poder executados pela atual má-
fia que se instalou no poder. Será 
que está sugerindo que a solução 
possa vir de um estrangeiro, ou de 
Deus, em quem ele, certamente 

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Ercio Braga

Desiste, Teori
que vocês precisam de dinheiro 
da publicidade. Há alguns grupos 
que estão em pânico, alguns com 
ratings rebaixados que, diante da 
opção de quebrar, aderindo às ver-
sões do PT ou ao silêncio ensur-
decedor seguido pelo sentimento 
brutal de culpa. Pois vão ter de 
pagar um preço muito mais alto 
do que a simples concordata ou 
falência. Meio de comunicação re-
quer credibilidade e esta é decor-
rência de trabalho honesto, sério e 
comprometido com o cliente final e 
não com o cliente anunciante. Se 
o veículo, com medo de quebrar, 
mente para seu público ou para ele 
omite informações, merece a pul-
verização total de seus índices de 
audiência. Se um grupo de mídia 
se entrega para poder sobreviver, 
então são culpados de um crime 
maior, de traição, de mentir para 
permanecer vivo. O nome disto é 
covardia e, nas guerras, deserção. 
A punição era o pelotão de fuzila-
mento. Desiste, Ministro Teori. A 
Lava-Jato, cujo nome deveria ser 
Lava-Alma-Brasileira, tem de ser 
estimulada, incentivada, acelerada 
e não brecada, truncada, chica-
neada. Não se preste mais a isto. 
Não entre no jogo sujo de um par-
tido imundo cujos maiores líderes 
vão ser presos a qualquer momen-
to, queiram ou não queiram seus 
caros advogados, queiram ou não 
queiram alguns ministros do STF. 
Isto tem que acabar, Ministro Teori. 
O país não fez algo assim tão gra-
ve para merecer esta canalha no 
poder. O pesadelo acabou. Esta-
mos acordados e de pé. Não ousa-
mos querer sonhar ainda, porque 
a vigília impede o sono. Estamos 
de pé, acordados e atentos. Muito 
atentos. Acabou. (Glauco Fonseca 
é um intelectual gaúcho. Passou 
dos 50. Tem uma visão muito acu-
rada do atual momento politico que 
vivem os brasileiros. Como todo o 
ensaísta, na maioria do seus arti-
gos, foca o topo da pirâmide. nes-
te, porém, com maestria fica na 
base, fala direto. Acerta no Alvo! 
Publicado originalmente do Diário 
do Poder).

 As revistas semanais 
destroçaram o pouco que havia 
sobrado de Lula e do PT. Não 
restou mais nada, nem um tijolo 
sequer. Acabou. O nome do jogo 
era enriquecer, encher as burras 
de dinheiro. Ideologia? Apenas 
para faturar alto. Não tem defesa, 
não tem desculpa, não tem mais 
chance. Lula tem de ir para a ca-
deia, pelo menos dois de seus fi-
lhos também. Palocci já deveria 
ter ido há horas. Pimentel tem de 
renunciar imediatamente, assim 
como Dilma tão logo Erenice faça 
a opção pela delação premiada. É 
chegada a hora de todos os bra-
sileiros, finalmente, darem o as-
sunto por encerrado. O país, em 
síntese, foi engambelado por uma 
quadrilha de bandidos que dão a 
impressão de que José Dirceu era 
apenas o porteiro da casa de tole-
râncias que eles chamam de Par-
tido dos Trabalhadores. De novo, 
mais uma “carraspana” nos juízes 
do STF. Tenham vergonha na cara! 
Não defendam, não planejem nem 
sonhem mais em defender essa 
gente. E sabe por quê? Porque 
são bandidos e vocês são pagos 
para defender a Constituição e 
não a corrupção. As palavras po-
dem até rimar, mas são muito di-
ferentes. Espero que saibam disto. 
Parem de fatiar, tergiversar, chega 
de pensar que são pagos por outro 
empregador que não o povo bra-
sileiro. O Partido dos Trabalhado-
res é uma organização criminosa, 
cujos líderes são ou criminosos, ou 
coniventes e, portanto, não mere-
cedores das filigranas bondosas 
(para os ricos) do código penal. 
Teori, está contrariado? Então 
que peça pra sair! Há outros mi-
nistros do STF que acham que, 
como Genoíno, Lula e Dilma são 
heróis do povo brasileiro? Mesmo 
após a leitura das revistas sema-
nais, dos jornais e das denúncias 
de origem oficial recém surgidas? 
Ora, tenham a bondade de dei-
xar a “capa do Batman” de cetim 
na portaria ao sair. Para a mídia 
recém adquirida a peso de ouro, 
uma mensagem: Todos sabemos 

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Glauco Fonseca

BOI/CEPEA: Em um ano, carne se 
valoriza 8,5% e arroba, 1%

ESALQ/BM&FBovespa, estado 
de São Paulo. Nos últimos dias, 
especificamente, apesar da baixa 
liquidez, a oferta reduzida de boi 
gordo segue sustentando os pre-
ços da arroba. No acumulado par-
cial de outubro, o Indicador do boi 
gordo ESALQ/BM&FBovespa su-
biu 3%, fechando a R$ 149,03 na 
quarta-feira, 28 de outubro. (Fon-
te: Cepea – www.cepea.esalq.
usp.br) (Fonte: Cepea/USP)

 Os preços da carne bo-
vina comercializada no atacado 
da Grande São Paulo seguem fir-
mes no correr de 2015, refletindo 
principalmente a menor produção. 
Em setembro e outubro deste 
ano, a carcaça casada de boi no 
atacado da Grande São Paulo 
(parâmetro de consumo nacional) 
está em patamares reais (já con-
siderada a inflação) 8,5% acima 
dos verificados há um ano. Para 
a arroba de boi gordo, no entan-
to, o ganho real é de apenas 1% 
no comparativo da média atual 
com a de outubro do ano passa-
do (deflacionada) - tomando-se 
por base o Indicador do boi gordo 
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Homenagem do Jornal de Negócios a 
sua ex-funcionária Keila Pereira Silva, 

falecida no dia 31 de outubro
"passar batido" mas estaria sen-
do desonesta comigo mesma e 
injusta com os meus seguidores. 
É preciso propagar o que deu 
certo e errado na minha vida de 
forma verdadeira. Afinal, sou 
exemplo para muitos, inclusive 
para minhas filhas. Comigo, elas 
tem aprendido que é preciso de-
terminação e esforço pra alcan-
çar algo. Nessa vida nada vem 
do acaso e se permaneço viva é 
também graças a elas. Minhas 
motivadoras maiores . Eu ainda 
não sabia como dizer a vocês 
sobre o aumento das bilirrubinas. 
Como podem ver nessa foto, elas 
já estão bem aumentadas e os 
olhos principalmente bem ama-
relados. Como sabem é um mau 
sinal. A Equipe está empenhada 
no tratamento e hoje fica definida 
algumas mudanças. Não quero 
dó, nem piedade. Apenas carinho 
daqueles que me amam. A melhor 
frase que ouvi e me encorajou a 
seguir sem olhar pra trás foi a de 
papai na semana passada. Sim. 
Até deles eu pensei omitir. Dizer 
pra família é a parte mais chata 
para mim confesso eu. Prefiro ser 
forte, ou me fazer forte. Minha 
mãe na ligação provavelmente 
percebeu que havia algo errado 
e passou o telefone a ele mesmo 
eu tentando fugir de falar. Ela bem 
sabe... Geralmente não consigo 
omitir problemas graves do meu 
pai. Num pranto de quem quer 
colo as palavras sem julgamentos 
dele me emocinaram: Filha, des-
de sempre nós fomos informados 
de que em algum momento isso 
pudesse acontecer. Deu certo an-
tes, agora vai dar de novo. Desse 
momento em diante eu tive força 
e certeza. Melissa vai nascer bem 
e vou educar minhas filhas. Quan-
tas pessoas me julgaram por essa 
gravidez inesperada e só quem 
poderia fazê-lo, não fez. Obrigada 
meu pai, grata minha mãe. Vida 
que segue. Só não vamos falar 
em números de bilirrubinas tá! 
Bjks pra vocês.” 

 “As pessoas boas não 
morrem, ficam encantadas”, disse 
Guimarães Rosa. É assim, encan-
tada, que permanece a querida 
por todos Keila. Seus gestos e seu 
riso estão encantados e podem 
ser vistos em cada criança e em 
cada coração aberto. Sua despe-
dida nos remete a complexa mis-
tura de pranto e riso. Nosso pran-
to é de dor e de saudade, mas, a 
lembrança mais forte que Keila 
nos deixa é de riso, de alegria, de 
felicidade. A alegria de Keila sem-
pre foi intensa em todos os mo-
mentos e ela soube deixar entre 
nós a marca de uma personalida-
de ímpar, inesquecível. Será lem-
brada por todos, porque soube 
ser amiga de todas as gerações, 
desde a criança até o idoso; e ale-
gria de viver, foi sua maior lição 
deixada aqui na terra. Keila, siga 
em paz, segura na mão de Deus! 
Seja acolhida pelo Menino Jesus 
e pela Mãe do Céu. Sua missão 
foi cumprida e sua lembrança está 
eternizada em nossos corações.

Mensagem postada por Keila 
no Facebook em 08 de outubro 
mostra a guerreira que ela foi, 
lutando contra a doença e sem-
pre de bem com a vida.
“Bom dia! - Eu poderia deixar 

Presidente de comissão recebeu 
doações da indústria de armas

tados foram contrários à proposta. 
Entre as alterações sugeridas, es-
tão a redução da idade mínima para 
a compra de armas de fogo de 25 
para 21 anos; extensão do porte 
para deputados e senadores e a 
autorização de posse e porte para 
pessoas que respondem a inquéri-
to policial ou processo criminal na 
Justiça. Aprovada na comissão es-
pecial, a matéria precisa ser avalia-
da e votada no plenário da Câmara, 
ainda sem data definida. Caso seja 
aprovada na Casa, a proposta terá 
de passar pelo Senado. A lei atual 
determina que, para ter porte de 
arma, é preciso "declarar a efetiva 
necessidade", não ter antecedentes 
criminais e não responder a inquéri-
to policial ou a processo criminal. A 
legislação autoriza o porte em casos 
específicos, como a integrantes das 
Forças Armadas, policiais militares, 
civis, federais e rodoviários federais, 
guardas prisionais, guardas civis 
municipais, funcionários de empre-
sas de segurança privada, além de 
membros de Justiça e do Ministério 
Público. De acordo com especialis-
tas, o Estatuto do Desarmamento, 
em vigor desde 2003, ajudou a di-
minuir a quantidade de homicídios 
cometidos com armas de fogo no 
país. Marcos Montes afirmou ao 
site UOL que essas doações que 
recebeu foram legais, comprovadas 
e que correspondem a 1% do que 
arrecadou em sua campanha. Ele 
informou que gastou R$ 3,2 milhões 
nas eleições do ano passado. "Eu 
acho que, independente de ser aju-
dado por eles [indústria de armas e 
munição] ou não, estou junto com a 
maioria da sociedade que quer fazer 
uma flexibilização do estatuto [do 
Desarmamento]", falou.

 O deputado federal Mar-
cos Montes (PSD-MG), presidente 
da comissão especial na Câmara 
Federal que aprovou a revogação 
do Estatuto do Desarmamento, re-
cebeu doações de empresas da 
indústria de armas para sua cam-
panha à reeleição. Outros quatro 
deputados da comissão também 
foram eleitos com a ajuda financei-
ra do setor. Montes recebeu no ano 
passado R$ 15 mil da empresa Tau-
rus, a maior fabricante de armas de 
fogo no país e uma das maiores do 
mundo, e mais R$ 15 mil da CBC 
(Companhia Brasileira de Cartu-
chos), fabricante brasileira de mu-
nição e armas. Os dados constam 
na prestação de contas feita pelo 
deputado ao TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral). De acordo com o TSE, a 
Taurus doou R$ 870 mil nas eleições 
do ano passado. Cerca de 70% des-
se valor foi para 31 candidatos e o 
restante para cinco comitês e diretó-
rios partidários. A CBC desembolsou 
mais de R$ 1 milhão. Em torno de 
60% do montante foi destinado para 
22 candidatos e a outra parte para 
quatro comitês e diretórios. A Aniam 
(Associação Nacional da Indústria 
de Armas e Munições), que repre-
senta as duas empresas, informou, 
por meio de nota, que "as doações 
feitas a parlamentares seguem to-
das as normas e exigências estabe-
lecidas pelo Tribunal Superior Elei-
toral e aos princípios preconizados 
pela Constituição Federal". Montes 
foi um dos 19 deputados que vota-
ram a favor do texto-base do relator 
Laudivio Carvalho (PMDB-MG), que 
altera o Estatuto do Desarmamento, 
começando pelo nome, que passa-
ria a se chamar 'Estatuto de Con-
trole de Armas de Fogo'. Oito depu-

Governo calcula dívidas com pedala-
das em R$ 57 bi no fim de 2015

entregues após parlamentares da 
oposição na CMO pedirem detalhes 
sobre o pagamento das pedaladas 
e seu impacto sobre as contas pú-
blicas. O governo tenta aprovar no 
Congresso nova mudança na meta 
fiscal deste ano, que era de supe-
rávit primário equivalente a 0,15 
por cento do Produto Interno Bruto 
(PIB) no setor público consolidado 
(governo central, Estados, municí-
pios e estatais). Agora, prevê défi-
cit de cerca de 50 bilhões de reais, 
sem incluir o pagamento das peda-
ladas e eventual frustração de re-
ceitas com o leilão de hidrelétricas 
marcado para o fim de novembro e 
que pode levantar cerca de 11 bi-
lhões de reais. Este será o segundo 
ano consecutivo que o Brasil regis-
trará déficit primário, após o saldo 
negativo de 32,5 bilhões de reais 
em 2014, o primeiro em mais de 
dez anos. Em julho, o governo já 
havia proposto substancial redução 
da meta de superávit primário em 
2015 para 8,7 bilhões de reais, ou 
0,15% do PIB, sobre 1,1% do PIB. 
A nova alteração veio na esteira de 
recorrentes frustrações com a arre-
cadação, impactada pela recessão 
econômica. O ajuste também está 
sendo dificultado pela crise políti-
ca, que vem deixando em segundo 
plano a votação de medidas fiscais 
propostas pelo governo para dar 
fôlego às receitas, como a volta da 
CPMF. (Fonte: Site UOL)

 O governo calculou que 
o estoque de pedaladas fiscais, 
no final deste ano, ficará em R$ 
57,013 bilhões, incluindo encargos 
da dívida, segundo documento en-
viado à CMO (Comissão Mista de 
Orçamento) e obtido pela Reuters 
nesta quarta-feira. Deste total, R$ 
22,438 bilhões são referentes aos 
pagamentos em atraso ao BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social) e outros 
R$ 20,737 bilhões ao FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço). 
Também existem R$ 1,509 bilhão à 
Caixa e R$ 12,329 bilhões ao Banco 
do Brasil. Com isso, se o governo 
for obrigado a pagar esses passivos 
à vista, o setor público consolidado 
poderá amargar déficit primário de 
117 bilhões de reais neste ano. O 
pior número que havia surgido era 
de rombo de 115 bilhões de reais, 
num cenário que também conside-
ra a não obtenção de receitas com 
leilão de hidrelétricas. O TCU (Tri-
bunal de Contas da União) ainda 
não decidiu se o pagamento das 
pedaladas deverá ser de uma só 
vez ou poderá ser parcelado. Sem 
contar os encargos da dívida, as pe-
daladas fiscais --pagamentos que o 
governo deveria ter feito a bancos 
públicos por conta de programas so-
ciais e subsídios - somarão 51,488 
bilhões de reais no final deste ano, 
segundo cálculos do governo envia-
dos à comissão. Os números foram 

Preço do tourinho reprodutor 
está 28,08% maior

cab, valor 15,38% maior que o do 
mesmo período do ano passado. 
Esse fato levou os produtores a re-
terem matrizes, diminuindo a ofer-
ta de vacas para abate, valorizan-
do a arroba da vaca em 10,37% de 
set/14 para set/15. Com um maior 
volume de fêmeas disponíveis para 
a estação de monta deste ano, o 
manejo reprodutivo requer ainda 
mais atenção por parte do produ-
tor, sendo indispensável uma alta 
taxa de fertilidade para justificar o 
alto investimento. (Fonte: Imea)

 O preço do tourinho re-
produtor, cotado a R$ 6.529,34 em 
set/15, está 28,08% maior se com-
parado com o do mesmo período 
do ano passado. Com a estação 
de monta, a procura por tourinhos 
reprodutores se intensifica e pode 
alavancar ainda mais os preços. 
Com o maior abate de fêmeas re-
gistrado em um ano, em 2013, de 
229,31 mil cabeças (Indea), houve 
uma menor oferta de bezerros des-
mama em 2014. Em set/15, o preço 
do bezerro fechou em R$ 1.079,29/


