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A Administração Municipal consegue melhoria no sinal da CTBC 
 A CTBC (Companhia 
de Telefones do Brasil 
Central) atende solicitação da 
Administração do prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui, os sinais 

de telefonia e internet chegarão 
aos bairros Jardim Brasil, Vila de 
Fátima e outras regiões da cidade 
com mais qualidade. Confira 
cópias dos ofícios:

Dois ônibus são adquiridos 
para o transporte universitário

 Os estudantes praten-
ses universitários que estudam 
na cidade de Uberlândia foram 
beneficiados e receberão da 
Administração do prefeito Dr. 
Anuar Arantes Amui, dois ônibus 

para o transporte universitário. 
Os veículos foram adquiridos 
para atender a necessidade da 
economicidade para os cofres 
do erário público do Município 
de Prata.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
CONVITE JOGO DA FINAL 
PELA COPA AMVAP - O 
Prefeito Dr. Anuar Arantes Amui 
e o Presidente da Associação 
Atlética Pratense, Edmar Lopes 
Pires, juntamente com todos os 
jogadores da Pratense convidam 
para o jogo da grande final da 
Copa Amvap, entre a equipe 
da Pratense contra o time de 
Araguari, neste domingo, dia 06 
de julho, ás 15h00min horas, na 
cidade de Araguari.
INAUGURAÇÃO DO PAM 
ACONTECERÁ NOS PRÓXIMOS 
DIAS - A inauguração do PAM 
será marcada em breve após 
adequações e instalação do 
novo centro radiológico, os 
equipamentos pesam mais de 
meia tonelada e foram adquiridos 
pela atual administração do 
prefeito Dr. Anuar Arantes Amui, a 
ampliação, reforma e aquisição de 
móveis e equipamentos, deixará 
registrado na história da cidade 
do prata, sendo a maior obra 
social já entregue a população 
pratense.  O pronto Atendimento 
Municipal será inaugurado 
entrando em funcionamento nos 
próximos dias, após inspeção 
técnica da Vigilância Sanitária 
que emitirá o alvará para o 
funcionamento, atendendo as 
legislações em vigor. O prédio 
está passando por acabamentos 
que podem ser visualizados 
por todos que passam pela rua, 
inclusive a instalação de um totem 
e renovação do paisagismo dos 
jardins. O prefeito Dr. Anuar, tomou 
posse recebendo uma notificação 
da vigilância sanitária que havia 
notificado o prefeito anterior para 
a interdição de funcionamento 
do PAM, que de forma precária 
o prédio encontrava-se, pois 
oferecia risco à saúde pública e 
a dos servidores que prestavam 
serviços naquele local.  
ARRAIÁ DE N. S. DA ABADIA - 
Para abrir a semana de visita da 
imagem de N. S. da Abadia que 
vem da cidade de Romaria-MG, 
a Paróquia de S. José Operário 
realizará a sua Festa Junina 
neste sábado (5/7). Teremos a 
Santa Missa às 19h na Matriz 
de S. José e depois teremos o 
tradicional "Batismo na Fogueira". 
As inscrições para os batizados 
podem ser feitas na secretaria 
paroquial. E logo após, teremos 
o arraiá com comidas típicas, 
danças, casamento caipira e 
muito mais. Padre Ernani da 
Silveira conta com a presença de 
todos que puderem prestigiar esse 
momento importante da paróquia. 
De 5/7 a 12/7 a imagem de N. S. 
da Abadia estará na Paróquia de 
S. José Operário. Agradecido. 
(Seminarista Lucas)
MORRE A PROFESSORA 
TEREZA APARECIDA SOUZA 
OLIVEIRA – Foi com sentimento 
de tristeza e pesar que recebemos 
a notícia do passamento da 
professora aposentada Tereza 
Aparecida Souza Oliveira, que toda 
sexta-feira aguardava na porta do 
Itaú um exemplar do Jornal de 
Negócios, sendo uma das mais 
assíduas leitoras do jornal. Tereza 
foi internada no Hospital de Clinica 
em Uberaba veio a falecer no dia 

28/06/14 por falência múltipla de 
órgãos. O corpo foi trazido para 
o Prata no dia 29/06/14, e velado 
no Velório Municipal por centenas 
de amigos, ex-alunos, parentes. 
Teresinha como era popularmente 
conhecida, era uma pessoa 
temente a Deus, com certeza 
hoje faz parte dos eleitos do Pai. 
(Miguel Soares) 
A DIRETORIA DA CASA 
DO EMPRESÁRIO PARA 
COMEMORAR A SEMANA DO 
COMERCIANTE NO MÊS DE 
JULHO, ESTARÁ TRAZENDO 
AO PRATA O ATOR DA REDE 
GLOBO DA NOVELA "CARAS 
E BOCAS" - Criou seu próprio 
método, palestra show stand-up 
empresarial, que usa elementos 
teatrais e o stand-up comedy para 
reforçar conceitos empresariais 
importantes de maneira 
descontraída e didática. Em pouco 
mais de três anos de atuação no 
mercado motivacional, já realizou 
mais de 250 palestras em 15 
estados brasileiros, assistido por 
mais de 100 mil pessoas. Coautor 
dos livros "PROGRAMADO 
PARA VENCER" pela Editora 
Kelps de Goiânia/GO e "CAPITAL 
INTELECTUAL - A FÓRMULA 
DO SUCESSO" pela Editora Ser 
Mais de São Paulo/SPEntre suas 
experiências curriculares, estão: 
Gestor do Aperfeiçoamento Lojista 
da FCDL/MG - Federação das 
CDLS do Estado de Minas Gerais; 
Vendedor e gestor em empresas 
como: FGV – Fundação Getúlio 
Vargas, Universidade Candido 
Mendes do Rio de Janeiro/RJ 
e IBE – Instituto Brasileiro de 
Empreendedorismo; Ator com 
mais de 15 espetáculos teatrais 
encenados (empresariais e 
entretenimento adulto e infantil); 
Vários comerciais publicitários 
em TV (Fiat, MRV Engenharia, 
Santa Casa, Zurich Brasil, Wizard, 
Leitura, Ministério da Saúde, 
PBH, Elanco, BHTrans entre 
outros); 02 Longas-metragens no 
cinema "Ela" e "Fora de Ordem" 
com direção de Sérgio Gomes; 
Participações nas novelas "Poder 
Paralelo" da Rede Record e 
"Caras e Bocas" da TV Globo.
FESTA NOSSA SENHORA DO 
CARMO 2014 – A tradicional festa 
da Padroeira do Prata, começa 
no dia 06 de Julho de 2014 e 
termina no dia 16 de Julho, com a 
seguinte programação: Do dia 06 
ao 14 de Julho, novena todos os 
dias e celebração Eucarística. No 
dia 13/07/14, as 09h00min horas 
Celebração Eucarística, 12h00min 
horas, almoço festivo na Praça 
XV de Novembro. Dia 15/07/14, 
as 18h00min horas Novena e 
Consagração Nossa Senhora 
do Carmo, as 19h00min horas 
celebração Eucarística, depois 
quermesse, bingos, tombolas e 
sorteio de um carro Pálio Fire Zero 
Km. Finalmente no dia 16 de Julho, 
começa com Alvorada, 09h00min 
horas carreata (saindo do terminal 
Rodoviário, 12h00min benção 
aos veículos, 17h00min horas 
celebração Eucarística, 18h00min 
horas procissão imagem de 
Nossa Senhora do Carmo, depois 
quermesse, bingos, tombolas e 
sorteios. Todos estão convidados 
para participar dos festejos em 
louvor a pedreira do Prata. 

C l a s s i f i c a d o s
VENDO S10 EXECUTIVA COMPLETA – Cor prata, 53 mil KM rodadas, 
documentos pagos, carro de cidade. Tratar (34)3431-1208 ou 9699-4771.
VENDO AGIO DE UMA CASA COM CÔMODO DE COMERCIO – Com 
02 quartos, banheiro, sala, cozinha, área na frente e nos fundos, garagem, 
no Bairro Cruzeiro do Sul: Tratar (34)9680-5044.
VENDO MATERIAL PARA GALINHEIRO SEMINOVO – Tela, 
madeiramento da cerca e do telhado, 10 telhas de amianto novas, 
comedouro e bebedouro automático. Preço de ocasião. Tratar 9136-0096 
(TIM) ou (9999-8767) CTBC.
VENDO TERRENO DE ESQUINA – No Bairro Residencial Parque do 
Jacarandá. Tratar 9136-0096 ou 9999-8767.

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

Locais onde você encontra o Jornal de Negócios

Campanha na Cadeia
  A partir desta semana, a 
monotonia entre corredores e celas 
será substituída por viagens diárias 
para trabalho em escritórios. São 
presidiários — “reeducandos” no 
vetusto linguajar de um dos juízes 
que os condenou por corrupção. 
Têm mais de 40 anos no ativismo 
político. Foram liberados para 
serviços burocráticos à luz do dia, 
embora nunca tenham deixado 
de trabalhar na penumbra dos 
presídios: profissionais da política, 
tentam ampliar espaços de poder 
na eleição que acontece em 90 
dias. Mesmo com movimentos 
limitados à margem do frenesi 
da campanha, eles passaram os 
últimos seis meses empenhados 
em mostrar que não há muro de 
penitenciária capaz de impedi-los 
de participar do jogo eleitoral. À 
distância, José Dirceu (PT), Roberto 
Jefferson (PTB) e Valdemar Costa 
Neto (PR) entraram na disputa 
pelos governos federal e estaduais. 
- Quem comanda é o Lula e os 
que estão presos — atestou Jorge 
Picciani, presidente do PMDB 
no Rio, ao explicar às repórteres 
Juliana Castro e Maiá Menezes 
a origem da aliança no estado 
de Dilma Rousseff e Lindbergh 
Faria (PT) com Anthony Garotinho 
(PR). Ex-aliado de Lula e Dirceu, 
Picciani aprendeu a identificar as 
digitais de ambos na cena política 
fluminense. Testemunhou, por 
exemplo, como eles decapitaram 
sucessivamente as candidaturas 
dos petistas Vladimir Palmeira, 
Benedita da Silva e Alessandro 
Molon ao governo e à prefeitura 
da capital, em acordos com os ex-
governadores Garotinho e Sérgio 
Cabral. Desta vez, a ofensiva de 
Lula e Dirceu no Rio importunou 
tanto o PMDB de Picciani e Cabral 
quanto o PTB de Roberto Jefferson. 
Dirceu, da prisão, destacou 
três escudeiros (Washington 
Quaquá, Marcelo Sereno e Alberto 

Cantalice) para avançar com o 
PT no interior, no rastro do ex-
governador Garotinho. Lula, com 
Dilma, atuou para submeter o 
candidato do PRB, Marcelo Crivella, 
à liderança de Garotinho. A reação 
veio na coligação do PMDB local 
com o PSDB de Aécio Neves e o 
DEM de Cesar Maia. Resultado: 
no Rio, Dilma deve ser excluída 
dos dez minutos de propaganda 
estadual do PMDB — manobra 
que pode acabar estendida a 
estados onde peemedebistas 
rejeitam o PT como aliado. Foram 
a ambição e o fascínio pelo poder 
que levaram José Dirceu e Roberto 
Jefferson à luta e à cadeia. Em 
2002 uniram-se em torno de Lula, 
e expuseram a política brasileira 
como um mercado, no qual a 
moeda de troca são cargos nos 
ministérios, empresas e fundos de 
pensão estatais — estratégicos 
pelo potencial de negócios, pela 
capacidade de privilegiar aliados 
e de atrapalhar adversários. O 
personalismo derivou em embate 
pessoal, que continua. Do presídio 
Ary Franco, no Rio, Jefferson 
discretamente orientou seu PTB 
a migrar para a oposição. Com 
um toque de requinte, o partido 
programou o anúncio da aliança 
com Aécio para o dia da sagração 
da candidatura de Dilma à reeleição. 
Da cela na Papuda, Valdemar 
Costa Neto exibiu-se como “o 
chefe” do PR na Esplanada dos 
Três Poderes. Mobilizou soldados 
e fez a presidente devolver o 
orçamento dos Transportes a um 
de seus mais fiéis pajens. Dilma 
cedeu. Levou em troca um minuto 
e quinze segundos extras de tempo 
para a sua propaganda em rede 
nacional. Em seguida, imolou-se 
em chamas de autopiedade: “A 
vida é muito mais complexa do que 
parece.” (José Casado é Jornalista. 
Originalmente publicado em O 
Globo em 1º de Julho de 2014).

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por José Casado
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

Depois da eleição, o Tsunami

 A Copa do Mundo 
precedida por manifestações 
selvagens dos “black blocs” ou 
dos ditos movimentos sociais, 
de greves políticas oportunistas, 
de perturbações da ordem que 
martirizaram populações em 
diversos estados brasileiros, agora 
decorre em clima festivo nos 
estádios renomeados de arenas. O 
desempenho da seleção brasileira 
tem sido sofrível e começou com um 
constrangedor gol contra, mesmo 
assim se a bola entra na rede o grito 
que reboa é de alegria intensa como 
se a alma, a vida, a redenção das 
pessoas pudessem estar contidas 
no chute providencial. Lula, o pai da 
Copa, crê piamente que a euforia 
popular que o futebol propicia é 
invenção e dádiva sua às massas 
empolgadas. Aliás, o criador e a 
criatura sempre se atribuem o que 
é esforço, trabalho e mérito dos 
brasileiros. Na verdade, o governo 
corrupto, incompetente, burocrático, 
perdulário, patrimonialista mais 
atrapalha que ajuda, especialmente 
os que querem produzir. De todo 
modo, a Copa existiu para ser 
o grande palanque de Lula e 
consequente apoteose de Rousseff 
a ser aclamada nas urnas por um 
povo feliz com a vitória da seleção. 
Algo, porém, maculou o cálculo de 
Marketing visando a continuidade 
de poder do PT: o monumental 
coro do xingamento sofrido pela 
governanta na abertura dos jogos. 
Hipocritamente Lula se mostrou 
indignado com o impropério. 
Logo ele um desbocado afeito 
a palavrões e à cafajestice que 
lhe rendem aplausos dos áulicos 
que o rodeiam ou dos auditórios 
devidamente selecionados para 
ovacioná-lo. E para explicar a vaia o 
presidente de fato partiu novamente 
para cima da elite branca e da 
mídia. Ao que se saiba, Lula e 
sua família não são negros e sem 
trabalho ou esforço ascenderam à 
elite econômica e política do país. 
Melhor dizendo, chegaram à classe 
alta, pois o significado correto de 
elite é produto de qualidade, coisa 
que o ex-presidente está longe de 
ser. De todo modo, o palanque da 
Copa não está funcionando para 
o PT. Uma coisa é futebol, outra é 
inflação, inadimplência, queda do 
emprego, retração da produção 
industrial, pibinhos que nos deixam 
na rabeira dos BRICS. Ressalve-
se que basta ser dona de casa 
para perceber a péssima situação 
da economia, fruto de um dos 
piores governos que o Brasil já 
teve. Basta ir ao supermercado. 
Rousseff, por sua vez, recebeu a 
herança maldita do criador e é esta 

situação que transborda das vaias, 
das infidelidades partidárias, das 
pesquisas de opinião que mostram 
a governanta ladeira abaixo. Diante 
de tal situação parece que pela 
primeira vez o medo venceu a 
esperança do PT permanecer no 
poder. O medo pode paralisar ou 
impelir a reações fortes. Lula não 
quer assumir o lugar da criatura na 
campanha, pois sabe o descalabro 
que será 2015 do ponto de vista 
da economia com as inevitáveis 
decorrências sociais. Prefere 
colar na governanta e com sua 
verborragia e suas mentiras elegê-
la. Sendo ela vitoriosa precisará 
de anteparos para governar. Se for 
outro o eleito, os mesmos anteparos 
se converterão em obstáculos 
para tentar inviabilizá-lo. Desse 
modo, enquanto o povo contente 
grita gol, as garras totalitárias do 
PT se estendem sobre a nação. 
O Marco Civil está em curso, 
significando que sutilmente foi 
baixada a censura sobre os meios 
de comunicação, sobre a liberdade 
de pensamento. Já existe até 
uma lista de jornalistas “malditos” 
que deverão ser expurgados pelo 
partido. Sem o ministro Joaquim 
Barbosa, honrosa exceção de 
competência, coragem e honradez 
o STF retoma os conhecidos 
caminhos da impunidade e 
o primeiro ato é permitir que 
mensaleiros trabalhem, passando 
assim por cima de critérios e 
privilegiando companheiros em 
detrimento dos demais presos. Em 
breve pode ser que especialmente 
os quatro mensaleiros do PT 
estejam leves, livres e soltos. 
Tem mais e pior, a relembrar 
velhos tempos, quando existia a 
União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas. Aguarda para votação 
no Congresso o decreto 8.243, 
apelidado de “bolivariano”. Por 
esse decreto presidencial serão 
criados conselhos compostos 
por uma vaga sociedade civil e 
pelos ditos movimentos sociais, 
organizados, manobrados e 
custeados pelo governo petista. Os 
conselhos ou soviets deliberarão 
em todos os órgãos públicos. A tal 
participação popular, na verdade 
ideológica, inclusive, se sobreporá 
ao Congresso, ficando assim 
resolvidos todos os problemas de 
governabilidade em um possível 
novo mandato da criatura, ou seja, 
do criador. Afinal, é ele quem manda. 
Aproveite, pois, o povo, alegrias 
e festas da Copa porque depois 
da eleição virá o tsunami. (Maria 
Lucia Victor Barbosa é socióloga. 
www.maluvibar.blogspot.com.br - 
mlucia@sercomtel.com.br)

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos com Equipamento 
Tratorizado

Período: 02 a 04 de junho; 04 a 06 de junho e 09 a 11 de junho
Local: Cutrale

Instrutor: João Paulo Mendes Puliti
Mobilizador: Claudinho do Sindicato

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos com Equipamento 
Manual

Período: 11 a 13 de junho
Local: ADC - Faber 

Instrutor: João Paulo Mendes Puliti
Mobilizador: Claudinho do Sindicato

Trabalhador na Bovinocultura de Corte/Vaqueiro 
Período: 16 a 20 de junho
Local: Região Rio do Peixe

Instrutor: Paulo Marinho
Mobilizador: Claudinho do Sindicato

Trabalhador na Equideocultura /Aparação de Cascos e 
Ferrajeamento 

Período: 16 a 21 de junho
Local: Região Boa Vista

Instrutor: João Adolfo Ribeiro Neto
Mobilizador: Claudinho do Sindicato

Cursos a realizar;

Trabalhador na Bovinocultura de Corte/Inseminação Artificial  
Região da Boa Vista

Trabalhador na Bovinocultura de Leite/Vaqueiro 
Região do Rio do Peixe

Trabalhador na Bovinocultura de Leite/Inseminação Artificial 
Região do Rio do peixe

PRONATEC – Presídio – no período de 28 de julho a 22 de agosto.

SINDICATO RURAL DE PRATA EM 
PARCERIA COM O SENAR MINAS 

REALIZARAM OS SEGUINTES CURSOS:

Vendo ágio de terreno  de 
esquina no Bairro Jacarandá
Com 250 m2 de área e infraestrutura completa, água, luz, esgoto 

e asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Vendo terreno no Bairro 
Colina Park Boulevard

Com 300 m2 de área,infraestrutura completa, água, luz, esgoto e 
asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Maria Lucia Victor Barbosa
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 Dedicamos uma vida 
ao trabalho e a empresa.  O 
dia que você parar irá sentir 
saudades... Mas sentirá também 
muito orgulho do seu legado. 
Um verdadeiro líder não forma 
seguidores, ele forma novos 
líderes. Sua missão foi cumprida. 
Mas a vida continua e a viagem 
deve ser tão boa quanto o 
destino, portanto, o nosso 
desejo maior é que continuemos 
com essa felicidade, uma 
viagem continua... Ser feliz é 
sempre viver o hoje, viver o 
agora. E esta felicidade não 
está no destino, está justamente 
na viagem, na continuidade de 
todos os seus dias, afinal, a vida 

continua sendo uma maratona, 
mesmo que algumas coisas 
passem rápido demais fazendo-
nos pensar erroneamente que 
ela é uma emergência... Um 
pensamento que sempre fica 
no ar é este: Uma pessoa é 
tão velha quanto sua última 
ideia nova. Assim nós temos 
jovens velhos e velhos jovens. 
Aqui temos a certeza que 
produzindo seremos sempre 
um daqueles que a vida vai 
chegando, mas você continua 
sendo de vanguarda, com 
novos pensamentos. E seremos 
admiramos por isto! Estaremos 
sempre juntos com a torcida, 
em pensamento, no coração 

Uma Vida Útil e Feliz!

e mesmo fisicamente. Porém, 
o nosso desejo maior é que 
Deus continue iluminando e 
abençoando a nossa vida! 
Pense sempre nisso em todos 
os seus próximos 100 anos, um 
forte abraço e esteja sempre 
com Deus!

“Uma palavra convence... Um exemplo arrasta multidões. O exemplo 
de Jesus Cristo há mais de mil anos continua vivo em nossos 

corações”. Gilclér Regina

Vendo ágio desta casa 

Na Rua Coronel Emidio Marques de esquina, com 
2 quartos, sala, copa, cozinha, área de serviço com 
varanda, com terreno que dá para construir outra 
casa. Tratar: 9136-0096 (TIM) ou 9999-8767 (CTBC)

Abate de 
bovinos acumula 
alta pelo décimo 

trimestre 
consecutivo 

 Embora tenha ficado 
5,9% abaixo do recorde 
alcançado no último trimestre do 
ano passado, o abate de bovinos 
fechou os primeiros três meses 
deste ano acumulando o décimo 
aumento trimestral consecutivo 
da série histórica, iniciada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), em 1997. 
As informações constam das 
pesquisas trimestrais do Abate 
de Animais, Aquisição de Leite, 
Couro e Produção de Ovos 
referentes ao primeiro trimestre 
do ano e divulgada em 26 de junho 
pelo IBGE. Segundo os dados da 
pesquisa, o abate bovino atingiu 
8,4 milhões de cabeças nos 
primeiros três meses deste ano. 
Embora inferior ao recorde de 
8,9 milhões obtido no trimestre 
anterior, o volume é 2,9% 
superior ao registrado no primeiro 
trimestre de 2013 (8,1 milhões 
de cabeças). “Nos comparativos 
anuais dos mesmos trimestres, 
o primeiro trimestre de 2014 é 
o décimo consecutivo em que 
se tem observado aumento da 
quantidade de bovinos abatidos”, 
ressaltou o IBGE. (Fonte: Agência 
Senado)

Arroba do boi gordo perde força 
 O mercado do boi gordo 
iniciou a semana passada menos 
firme, na comparação com os 
períodos anteriores. Algumas 
indústrias reduziram as ofertas de 
compra em R$ 1/@, motivadas 
pelas escalas mais confortáveis. 
Em São Paulo, a referência para a 
arroba do boi gordo ficou estável 
em R$ 122,00, à vista. Embora 
a oferta não esteja abundante, o 
volume de animais terminados está 
regular, possibilitando algumas 
compras em valores abaixo da 
referência. As programações de 
abates no estado são de cinco 

dias úteis, em média, sendo que 
alguns frigoríficos estão com 
escala de oito dias. Os bois a 
termo vêm ajudando a compor as 
escalas. Nos demais estados, a 
melhora da oferta e a possibilidade 
de alongamento das escalas 
ocasionaram quedas em seis 
praças para o boi gordo. Há mais 
carne no mercado. Com estoques 
crescentes e o escoamento 
dificultado, houve queda nas 
cotações no atacado de carne com 
osso. O boi casado de animais 
castrados caiu para R$ 7,69/kg. 
(Fonte: Scot Consultoria)

Proibição de fipronil tiraria 27 inseticidas do mercado 
 A proibição do 
ingrediente ativo fipronil 
provocaria a remoção de 
nada menos que 27 produtos 
do mercado de inseticidas 
brasileiro. O levantamento foi 
feito com base no AgrolinkFito, 
banco de dados de agrotóxicos 

e fitossanitários interativo do 
Portal Agrolink: http://www.
agrolink.com.br/agrolinkfito/
secure/BuscaDiretaPrincipio.
aspx. A proibição foi solicitada 
por um grupo de pesquisadores 
que publicou avaliação científica 
alegando que a substância 

(uma das mais utilizadas no 
mundo) têm efeitos colaterais 
sobre a biodiversidade: abelhas, 
borboletas, minhocas, aves e 
peixes. “As provas são muito 
claras. Estamos diante de 
uma ameaça que pesa sobre 
a produtividade de nosso meio 

natural e agrícola”, sustenta o 
Dr. Jean-Marc Bonmatin (do 
Centre National de la Recherche 
Scientifique, na sigla em francês), 
um dos autores da pesquisa. 
O produto também é usado no 
combate a mosca-dos-chifres 
dos bovinos. (Fonte: Agrolink)



5Sexta-feira, 04 de Julho de 2014

Para que violência
 Algumas atitudes que, 
em várias ocasiões praticamos, 
são bastante contraditórias, 
porque trazem consequências 
preocupantes para a realidade 
atual da sociedade. Quando 
falamos de violência, de vingança, 
de ódio, de bondade, de mansidão, 
de amor etc., pensamos em ações 
feitas com o uso da liberdade, 
supondo também a prática da 
responsabilidade. Mas não é 
isto que temos visto em muitas 
ocasiões da sociedade moderna. 
A palavra “violência” tem tomado 
uma direção assustadora, que 
desinquieta as pessoas das 
variadas condições no seu estado 
de vida. As práticas violentas têm 
atingido os ricos e os pobres, 
inclusive eliminando vidas de 
pessoas totalmente inocentes. 
Podemos dizer que as violências 
têm ressonância nos aspectos da 
vida militar, política, intelectual, 
cultural e religiosa. Mas para que 
tanta violência se a vida pode 
ser saudável quando praticamos 
a bondade e somos fraternos? 
Parece que falta humildade no 
coração das pessoas e, por isto, 
não são capazes de perdoar. 
Convivemos com uma situação 
constante e preocupante de medo 

generalizado. Dizemos que a causa 
está na má distribuição dos bens da 
natureza. Culpamos a incidência da 
droga, do narcotráfico, da política 
mal conduzida, da ganância 
e coisas mais. Creio que falta 
um olhar para o testemunho de 
Jesus Cristo e para os indicativos 
de paz que Ele nos dá, que são 
encontrados em diversos textos 
bíblicos. A mansidão de Jesus faz 
com que o seu jugo seja leve, seja 
contra qualquer atitude vazia de 
autossuficiência, de orgulho e de 
ostentação. Ele é mestre na prática 
de humildade, manso de coração 
e contra todo tipo de violência 
destruidora das pessoas. Não 
podemos ficar esperando resultado 
positivo e duradouro vindo da 
violência. O violento sempre quer 
ter razão. O único argumento contra 
ele é constituído de humildade, de 
mansidão e de abertura do coração 
para Deus. As práticas desumanas 
e egoístas são contra os critérios 
da vida e contra a liberdade dos 
filhos de Deus. Terrorismo e 
banditismo são provocadores de 
novas violências e insegurança 
para toda a sociedade. Com isto 
vivemos armados uns contra 
os outros. (Dom Paulo Mendes 
Peixoto - Arcebispo de Uberaba).

Giro de Noticias
BRASIL É O PIOR - Pela quinta 
vez consecutiva, o Brasil é o 
país que proporciona o pior 
retorno de valores arrecadados 
com tributos em qualidade de 
vida para a sua população. A 
conclusão consta de estudo 
do IBPT (Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação) que 
compara 30 países com maior 
carga tributária em relação ao 
PIB (Produto Interno Bruto) e 
verifica se o que é arrecadado 
por essas nações volta aos 
contribuintes em serviços de 
qualidade. Estados Unidos, 
Austrália e Coreia do Sul 
ocupam respectivamente as 
primeiras posições do ranking. 
O Brasil está em 30º lugar, atrás 
da Argentina (24º) e do Uruguai 
(13º), quando se analisa o 
retorno de tributos em qualidade 
de vida para a sociedade. Para 
medir esse retorno, o instituto 
criou em 2009 o Irbes (Índice 
de Retorno de Bem-Estar à 
Sociedade). No Brasil, ele é 
de 135,34 pontos; nos EUA, 
165,78. O indicador de retorno é 
resultado da soma de dois outros 
parâmetros usados pelo IBPT: a 
carga tributária em relação ao 
PIB (soma das riquezas de um 
país), com ponderação de 15% 
na composição do índice, e o 
IDH (Índice de Desenvolvimento 
Humano), calculado com base 
em dados sobre educação, 
renda e saúde e que serve para 
medir o grau de desenvolvimento 
econômico. Esse indicador tem 
peso de 85% na composição do 
Irbes. Para a carga tributária, o 
estudo considera as informações 
da OCDE (Organização 
para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico). 
Os dados de IDH usados são 
da ONU (Organização das 
Nações Unidas). Ambos são de 
2012, último dado disponível. No 
Brasil, a carga fiscal em 2012 
foi de 36,27%, segundo mostra 
o levantamento do instituto, que 
atua no setor. A Receita Federal 
informou que não comentaria o 
assunto. Para o Fisco, a carga 
tributária do Brasil em 2012 
foi de 35,85%. O resultado de 
2013 ainda não foi divulgado. 
Os percentuais do IBPT e da 
Receita são diferentes porque 
o instituto considera no cálculo 
os valores pagos com multas, 
juros e correção, contribuições 
e custas judiciais. Para o 
presidente do IBPT, João Eloi 
Olenike, o estudo reforça e 
mostra a necessidade de cobrar 
dos governos de todas as esferas 
federal, estadual e municipal, a 
melhor aplicação dos recursos 
pagos pelos contribuintes. 

"Os brasileiros foram às ruas 
recentemente em protestos 
em que as faixas também 
mostravam a insatisfação com 
a elevada carga tributária e o 
pouco retorno em qualidade de 
vida", diz. Ranking - Na edição 
anterior do levantamento, o 
Japão ocupava a quarta posição. 
Neste ano, passou para a sexta. 
Já a Bélgica estava em 25º lugar 
e passou para a 8ª. colocação. 
(Jornal Mercado Comum - Belo 
Horizonte/MG)
MAIS UMA DA TIM - O que 
parecia ser uma mera ação 
trabalhista na Justiça de Goiás 
esta se revelando a ponta di 
iceberg de um escândalo de 
consequências imprevisíveis 
para a TIM Brasil. A Procuradoria-
Geral da República determinou 
a abertura de um inquérito 
civil público (portaria número 
111/2014) para investigar graves 
denúncias contra a operadora. 
A empresa é acusada de ativar 
linhas-fantasmas em nome de 
seus clientes com o deliberado 
objetivo de inflar artificialmente a 
base de clientes, gerar receitas 
fictícias e, com isso, elevar seu 
valor de mercado. A suposta 
manobra permitiria o aumento 
dos bônus pagos aos executivos 
e dos dividendos distribuídos 
entre os acionistas, a começar 
por sua própria controladora, a 
Telecom Itália. As irregularidades 
teriam se intensificado durante 
os três anos em que Luca 
Luciani comandou a TIM Brasil - 
período no qual, coincidência ou 
não, o número de assinantes da 
companhia passou de 36 milhões 
para mais de 67 milhões. (Portal 
NewTrade - São Paulo/SP)
NOTA FISCAL - A partir de 
janeiro de 2015, poderão ser 
aplicadas as penalidades para 
os estabelecimentos comerciais 
que não discriminarem na nota 
fiscal ou em local visível os 
impostos embutidos no preço 
dos produtos e serviços. A 
Fecomércio considera positiva a 
decisão de uniformizar o cálculo 
de apresentação dos valores 
e percentuais com a finalidade 
informativa, com o objetivo de 
esclarecer o consumidor. Além 
disso, ficou estabelecido pelo 
decreto que a nota fiscal vai 
informar separadamente os 
impostos federais, o imposto 
estadual, e tributo municipal. 
Dessa forma, o consumidor 
identificará as cargas tributárias 
de cada produto ou serviço. 
E a reforma tributária nada. 
Continuaremos a ser o país 
número um do mundo em 
arrecadação de impostos. (Portal 
GiroNews - São Paulo - SP)

Vendo terreno no Bairro 
Colina Park Boulevard

Com 300 m2 de área,infraestrutura completa, água, luz, esgoto e 
asfalto. Tratar: 9999-8767 ou 9136-0096.
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Petistas enxergam ameaça concreta de processo nos 
EUA contra Dilma por mau negócio na Petrobras

 Torna-se cada vez mais 
concreta a chance de Dilma 
Rousseff ser denunciada e 
processada por ter colaborado 
com a desastrosa decisão 
da Petrobras em comprar a 
refinaria Pasadena, no Texas 
(EUA). A direção da Petrobras 
vem postergando a entrega à 
Controladoria Geral da União e 
ao Tribunal de Contas da União 
de documentos e do registro de 
reuniões (atas e áudios) que 
comprovem o argumento de 
cada membro do Conselho de 
Administração para avalizar o 
negócio que causou um dano 
de pelo menos US$ 126 milhões 
aos cofres da petrolífera de 
economia mista. Depois da 
Copa, o bicho deve pegar. O 
caso Pasadena encalacra Dilma 
Rousseff – política, administrativa 
e, com certeza, judicialmente. 
Dilma corre risco de sofrer um 
pedido de processo feito ao 
Congresso Nacional, em plena 
campanha reeleitoral. Mesmo 
que o parlamento negue, o 
estrago moral estará feito. A atual 
Presidenta era a “Presidente” do 
Conselho de Administração da 

Petrobras, quando o negócio de 
Pasadena foi realizado. Embora 
não haja condições políticas 
imediatas para um pedido de 
impeachment de Dilma, fica 
incinerada sua imagem lendária 
de “gerentona” e “boa gestora”. 
Investidores internacionais da 
Petrobras ameaçam processar 
Dilma na Corte de Nova 
York, em cuja bolsa a estatal 
negocia ações. Faziam parte do 
colegiado, apoiando a decisão 
junto com ela, o ex-presidente da 
empresa, José Sérgio Gabrielli, o 
ex-diretor da Área Internacional, 
Nestor Cerveró, e o ex-diretor de 
Abastecimento, Paulo Roberto 
Costa. Este último é que mais 
preocupa por estar preso, no 
Paraná, por causa da Operação 
Lava Jato - que investiga indícios 
de desvios e lavagem bilionária de 
dinheiro em obras da Petrobras. 
Além deles, o problema atinge 
outros conselheiros de outrora: 
Antonio Palocci Filho, Fábio 
Barbosa, Gleuber Vieira, Jaques 
Wagner, Arthur Sendas (já 
falecido), Cláudio Luiz da Silva 
Haddad e Jorge Gerdau. A regra é 
clara para Dilma se dar mal. Como 
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membros do Conselhão da estatal, 
todos ficam enquadrados no artigo 
158 da Lei das SAs, que prevê 
dois casos de responsabilização 
pessoal: quando agir com dolo 
ou culpa ou quando agir em 
violação à lei e ao estatuto da 
companhia, independentemente 
de culpa ou dolo. Conforme o 
Art. 23 do Estatuto Social da 
Petrobras, os membros do 
Conselho de Administração e da 
Diretoria Executiva responderão, 
nos termos do art. 158, da Lei 
nº 6.404, de 1976, individual e 
solidariamente, pelos atos que 
praticarem e pelos prejuízos que 
deles decorram para a Companhia. 
Em seu Art. 28, o Estatuto da 
Petrobras também estipula que 
ao Conselho de Administração 
compete: fiscalizar a gestão dos 
Diretores; avaliar resultados 
de desempenho; aprovar a 
transferência da titularidade de 
ativos da Companhia, inclusive 
contratos de concessão e 
autorizações para refino de 
petróleo, processamento de gás 
natural, transporte, importação 
e exportação de petróleo, seus 
derivados e gás natural. E, em 
seu Art. 29, o Estatuto determina: 
compete “privativamente” ao 
Conselho de Administração 
deliberar sobre as participações 
em sociedades controladas ou 
coligadas. No caso Pasadena, 
investidores denunciam, 
legalmente, como os membros 
Conselho de Administração da 
Petrobras falharam no dever 
de cuidado e descumpriram o 
dever de diligência previsto para 
os gestores de companhias 
abertas no artigo 153 da Lei das 
Sociedades Anônimas (número 
4.604, de 1976). Pela legislação, 

a diligência consiste em “atenção, 
cautela, perícia e legalidade de 
conduta”. Na filosofia escrita da 
lei, “o administrador da companhia 
deve empregar, no exercício 
de suas funções, o cuidado e 
diligência que todo homem ativo 
e probo costuma empregar na 
administração de seus próprios 
negócios”. Investidores apontam 
pelo menos nove atos-falhos dos 
conselheiros: 1) Aprovação, pelo 
Conselho de Administração, em 
apenas três dias, da compra da 
refinaria Pasadena; 2) Aprovação 
com base em informações 
insuficientes; 3) Aprovação de 
conteúdo contratual desvantajoso, 
também com base em informações 
sabidamente insuficientes; 4) 
Avaliação superestimada da 
segunda metade das ações 
da refinaria de Pasadena; 5) 
Decisão do Conselho de exonerar 
Nestor Cerveró, dando-lhe outro 
emprego, sem investigar sua 
responsabilidade na compra 
de Pasadena; 6) Aprovação 
pelo Conselho da nomeação de 
pessoa sem competência para 
gerir a Petrobras América em 
momento de crise; 7) Aprovação 
para descumprir cláusula 
contratual expressa de “put 
option”; 8) Aprovação de não 
pagar a dívida com a belga Astra, 
apesar da determinação em 
sentença arbitral; 9) Decisão do 
Conselho de descumprir decisões 
judiciais contra parecer jurídico da 
própria empresa. A Petrobras é o 
ponto fraco de Dilma, que pode 
acabar sobrando também para o 
Presidento Lula. Eis o motivo do 
grande e concreto pavor petista. 
(Jorge Serrão. Edição do Blog 
Alerta Total de 30 de Junho de 
2014).

“Graça Foster disse que reajuste 
depende de aprovação do conselho da 
estatal e não quis adiantar quando ele 

pode ocorrer” 
 A presidente da 
Petrobrás, Graça Foster, reiterou, 
em entrevista com a imprensa 
nesta terça-feira, 01, que monitora 
os preços dos combustíveis. 
Segundo ela, um possível reajuste 
ocorrerá apenas com a aprovação 
do conselho de administração da 
companhia, e, como o presidente 
do conselho é o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, qualquer 
aprovação depende do aval do 
governo federal. Na entrevista, 
Graça não adiantou, contudo, 
quando o reajuste pode ocorrer. 
A política da empresa considera 
um intervalo de defasagem dos 

preços internos, comparado à 
cotação internacional. Quando 
o valor estabelecido como 
limite é atingido, os preços são 
reajustados. Mas, reiteradamente, 
Graça vem afirmando que esse 
teto ainda não foi atingido. A 
executiva disse também que a 
decisão de reajuste não será 
previamente anunciada, porque 
tem repercussões nas ações da 
empresa. A petroleira depende do 
reajuste dos combustíveis para 
compor o seu orçamento e fechar 
os investimentos previstos para o 
período de 2014 a 2030. (Fonte: 
Site UOL)

Presidente da Petrobrás 
reitera alta de combustíveis, 

mas não prevê data
“A maconha foi apreendida em uma 
fazenda na zona rural de Gurinhatã, 
após investigação de três meses”

 A Polícia Civil em Ituiutaba 
apreendeu 449 quilos de maconha 
em uma fazenda na zona rural de 
Gurinhatã, no Triângulo Mineiro. 
A apreensão é resultado de uma 
investigação de três meses que 
monitorava a atividade de tráfico 
na região. A droga veio do Mato 
Grosso do Sul e seria distribuída 
em várias regiões de Minas 
Gerais. De acordo com o delegado 
Carlos Antônio Fernandes, 
os traficantes responsáveis 
lucrariam aproximadamente R$ 
314 mil com a comercialização 
da droga. Conforme o delegado, 
a maconha era repassada em 
grandes quantidades – pacotes 
de 50 e 100 quilos – a traficantes 

intermediários que chegavam 
aos usuários.  A maconha estava 
distribuída em tabletes em um 
quarto da casa principal da 
fazenda. Um homem que era 
locatário da propriedade rural foi 
preso, mas segundo o delegado, 
será apurada a participação de 
outras pessoas no tráfico. Na 
última sexta-feira a polícia já 
havia apreendido mais de 200 
quilos de maconha que renderam 
quase R$ 150 mil a traficantes em 
Ituiutaba. As duas operações não 
tem qualquer relação, no entanto, 
acabam com grande parte do fluxo 
de tráfico da região, conforme 
informou Carlos Antônio. (Fonte: 
Site UAI)

Polícia apreende mais de 400 
quilos de droga que renderiam 

R$ 314 mil a traficantes


