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Inaugurada a decoração "Natal de Luz" na Praça XV de Novembro
 O Prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui e a Primeira-Dama e 
Secretária de Ação Social, Traba-
lho e Promoção Humana, Senho-
ra Letícia Gardim Monteiro Amui, 
inauguraram a ornamentação de 
Natal na Praça XV de Novembro, 

dia 09 de dezembro. A decoração 
que leva o nome "Natal de Luz" 
tornou-se uma atração turística. 
Estavam presentes o filho do sau-
doso Vice-Prefeito José Carlos, 
o jovem Gustavo Franco Cunha 
e esposa, os Vereadores Cleber 

Campos, Danilo Mendonça, Ru-
berlei Gonzaga, a Vereadora Cely 
Paim e Secretários Municipais. 
Segundo Letícia, o sucesso da or-
namentação se deve a um traba-
lho desenvolvido através de uma 
grande equipe de servidores e co-

laboradores, em especial à servi-
dora Simone Pádua e também ao 
Douglas pela decoração da Praça. 
A Primeira dama agradeceu ainda 
aos músicos da Banda Municipal 
Júlio Vieira do Amaral, que fizeram 
uma bela apresentação.

Primeira Dama Letícia Amui realiza festa do natal nos distritos
 A Primeira-dama e Se-
cretária de Ação Social, Trabalho 
e Promoção Humana, Letícia Gar-
dim Monteiro Amui, juntamente 
com o Prefeito Dr. Anuar Arantes 

Amui, realizaram a Festa do Na-
tal em todos os Distritos e Povoa-
dos. Este ano a festa contou com 
uma inovação nunca vista antes 
em administrações passadas, a 

Primeira-dama Letícia, organizou 
tudo para que o Natal na zona ru-
ral fosse exatamente igual à festa 
da cidade, com a distribuição de 
presentes, cachorro-quente, refri-

gerante, pipoca e balas oferecidas 
pelo Papai Noel para os alunos e 
todas as crianças dos Distritos e 
Povoados. Foi um momento de 
muita festa e alegria.

Simone Pádua, Letícia Amui, Dr. Anuar Amui e Danilo Mendonça Bruna Alves, Gustavo Cunha, Dr. Anuar Amui e Letícia Amui



2 Sexta-feira, 12 de Dezembro de 2014

CURTINHAS E RAPIDINHAS
ASPECTOS ECONÔMICOS DA 
VIDA FAMILIAR - A vocação ma-
trimonial vai exigir dos cônjuges 
uma presença de amor, não pode 
haver uma excessiva valorização 
econômica em relação aos outros 
valores. Para garantir uma vida 
tranquila para ambos é necessário 
que cada um tenha possibilidade 
e a responsabilidade de juntos 
construírem o plano econômico. 
O consumismo não é apenas in-
fluenciado pelo desejo de aparen-
tar status social. Existem compras 
por impulso, isso é sem uma real 
avaliação de sua necessidade. 
Esse fator gera desajustes econô-
micos onde ter significa ser mais 
e melhor do que os outros. Todo 
ser humano em sua vida tem um 
valor fundamental, um absoluto 
que determina toda a sua forma 
de ser e viver. Deus não quer que 
passemos necessidades, por isso 
a busca de uma vida digna e justa 
e partilha e fraternidade. O neces-
sário para essa vida tranquila viva 
junto com essa justiça, como fruto 
natural de árvore boa. Um fato que 
aponta no sentido da construção 
conjunta no lar e no plano econô-
mico é o exercício pela mulher, de 
alguma profissão, fora essa. Que 
não seja essa atitude, uma fuga 
das tarefas e responsabilidades 
caseiras, mas uma opção ou uma 
saída para a ajuda no orçamento 
econômico da vida familiar. Além 
disso, a sociedade tem um traço 
cultural a determinação dos pa-
péis que cabem ao marido e mu-
lher, quando o marido faz algum 
serviço doméstico e a mulher aju-
da o marido quando trabalho fora, 
se unindo para as tarefas do lar. 
É necessária uma contínua con-
versão deixando de lado e ego-
ísmo e individualismo em função 
de uma vida comum, na busca do 
reino de Deus e sua justiça, pro-
curando realizar o projeto de Deus 
e que fomos chamados. Têm-se 
dificuldades financeiras, não nos 
esqueçamos de que somos filhos 
de Deus e o trabalho envolve o 
homem. Se tivermos muitos bens, 
ajudemos nossos irmãos que 
nada têm. (Pastoral Familiar)
ACIPRA/ CDL INFORMA GA-
NHADORES DA PROMOÇÃO 
DE NATAL – Servimos do Jornal 
de Negócios para notificar os ga-
nhadores da Promoção de Natal. 
No sorteio de 24 de Novembro a 
ganhadora foi     Mayara Soares 
Silva, premio um colchão Ortobom 
mais travesseiro, e no dia primeiro 
de Dezembro, foi Rosana Apareci-
da Cardoso da Silva vale compras, 
no valor de trezentos reais, no dia 
08/12/14 o ganhador, foi Anderson 
Maciel Delfino Filho, também vale 
compras no valor de trezentos 
reais. Ainda vai ter mais dois sor-
teios de vale compras no valor de 
R$300,00, que vai acontecer nos 
dias 15/12 e 22/12, sendo o sor-
teio final a realizar-se na data do 
dia 31/12 durante o show de Ré-
veillon na Praça XV de novembro.
FESTA DE SÃO SEBASTIÃO – 
Já começou os preparativos para 

a tradicional festa de “São Sebas-
tião” é a 70ª festa, que começa no 
dia 09 a 20 de Janeiro de 2015, 
pela Comunidade Paroquial Nos-
sa Senhora do Carmo, com várias 
atrações, leilões, barraquinhas, 
shows, e muito mais. Na próxima 
edição será divulgada toda a pro-
gramação, novenas, enfim todo 
ritual do evento. 
CIDADE LIMPA, POVO EDUCA-
DO E CIVILIZADO – Há muito 
temos denunciado a sujeira que 
toma conta da cidade, mas parece 
que estamos falando outra língua. 
Já está em vigor o novo código de 
postura, onde disciplina a obriga-
ção de cada morador com relação 
ao passeio da sua casa, coleta 
de lixo, não emporcalhar a cida-
de, terrenos, encostas, rodovias, 
etc. O que temos notado é falto 
de educação, cultura de pessoas 
que parecem gostar de viver em 
pocilgas. É comum deparar com 
pessoas elogiando as cidades lim-
pas e criticando aquelas que eles 
consideram sujas e infelizmente o 
Prata tem sido criticado duramen-
te. Se cada pessoa fizer a sua par-
te, o Segismundo vai ter que fazer 
o mesmo. Divulgue essa ideia, va-
mos fazer do Prata uma extensão 
da nossa casa.
NOITE DA SERESTA SERÁ NO 
DIA 19 DE DEZEMBRO - A Noite 
da Seresta já faz parte do calen-
dário de eventos do Prata privile-
giando uma geração que marcou 
uma geração. A 6ª Noite da Se-
resta será no dia19/12/14 no Ja-
tobá Country Clube com o lema “O 
sonho não acabou, saudade não 
tem idade”. Dentre das apresen-
tações destacamos apresentação 
de Marcos Tannús e seu teclado, 
banda Jovem Guarda de Prata, 
Victor Harab e sua Guitarra, di-
versas apresentações individuais, 
musicas sertanejas e muito mais. 
O preço dos ingressos individual 
é de R$ 15,00 e mesa R$ 50,00, 
preços simbólicos com objetivo de 
resgatar nossas raízes e a cultura. 
Maiores informações pelo telefone 
0074 3445. Realização: APRALE- 
Academia Pratense de Artes e Le-
tras. 
O PODER DA CURA DO LIMÃO 
– O limão é, verdadeiramente, 
uma Joia da natureza é o rei das 
frutas. O acido do limão é muito 
saudável. Ao contrário do que di-
zem que ele afina o sangue, isto 
é uma inverdade, porque a ação 
do limão é eliminar as toxinas do 
sangue pelas fezes e pela urina, 
deixando o sangue limpo. Com 
o consumo diário do limão, você 
terá uma saúde de ferro, ele pre-
vine a cura de mais de 160 doen-
ças, destacando: Muito bom para 
fumantes, regula a pressão, baixa 
o ácido úrico, baixa colesterol, tri-
glicérides, normaliza o colesterol 
bom e o ruim, fazer baixar a dia-
betes, pois queima o açúcar, cura 
a gastrite, ótima para a circulação 
sanguínea, amigo número um dos 
rins, fígado, pâncreas e, além dis-
so, evita infarto, derrame, etc. Pre-
vine o Câncer, comprovado pelo 
Instituto de Ciências da Saúde 
L.LC 819 Charles Street – Balti-
more M.D. 1201.

VENDO UMA ORDENHA COM DOIS CONJUNTOS – Com transferidor p/ 
quatro conjuntos, marca Bosio: Tratar (34) 9997-1013.
VENDO LEITOA PARA O NATAL - Tratar (34)9966-4727 ou (34) 3431-
5570 falar com Bandanga.
VENDO 1 PICADEIRA NOGUEIRA MODELO 6.600, 1 ROÇADEIRA AVA-
RÉ N°2. Tratar (34) 9974-7205
VENDO AGIO DE EXCELENTE TERRENO NO BAIRRO JACARANDÁ 
– Com 300 n2 , 12 metros de frente pó 25 metros de fundo do lado da 
sombra. Tratar: 9136-0096 TIM – 9999-8767 CTBC.
ALUGO ÁREA DE 1500 M² - Com barracão de estrutura de 300 m², em 
Prata MG: Tratar (34) 9288-3000

CLASSIFICADOS

NYT: juros no Brasil fariam agiota 
americano sentir vergonha

 "Os juros praticados no 
Brasil fariam um agiota america-
no sentir vergonha." A afirmação 
foi feita pelo The New York Times 
(NYT), em reportagem publicada 
nesta semana. O jornal america-
no aborda os ganhos das lojas de 
penhores no Brasil, citando as ta-
xas do cartão de crédito em mais 
de 240% ao ano e 100% cobra-
dos por empréstimos bancários. 
Conforme o NYT, "o crescente 
sucesso das lojas de penhores é o 
mais recente sinal de que a orgia 
de endividamento dos consumido-
res do país pode estar chegando 
ao seu limite”. Em um cenário de 
desaceleração econômica e de 
dificuldade para pagar contas, as 
lojas de penhores se apresentam 
como alternativas que crescem, 
na contramão de outras formas de 
crédito. A Caixa Econômica Fede-
ral, que detém o monopólio do ser-

viço, planeja dobrar o número de 
agências que oferecem esse tipo 
de empréstimo até o final do ano 
que vem. Segundo a reportagem, 
de junho de 2004 a junho de 2014, 
o crédito ao consumidor aumentou 
658%, alcançando 297 bilhões de 
dólares, enquanto os empréstimos 
oferecidos por penhoras pela Cai-
xa mais do que dobrou nos últimos 
quatro anos, atingindo 670 milhões 
de dólares. O NYT explica que as 
lojas de penhores são usadas para 
quitar as dívidas do cartão de cré-
dito, cobrir despesas imprevistas 
ou oferecer linhas de crédito mais 
baratas. A reportagem também re-
monta as origens do serviço, cujo 
monopólio por parte da Caixa veio 
do governo Getúlio Vargas. Para 
baixar os juros, o presidente aboliu 
as lojas de penhores particulares 
em 1934. (Fonte: Site da Revista 
Veja)

Jornal destaca o lucro das lojas de penhores no país, citando 
taxas do cartão de crédito em mais de 240% ao ano
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Crise de Dilma é mais grave que a de Collor 
no pré-impeachment, diz Ronaldo Caiado

 O líder da oposição no 
Congresso, deputado Ronaldo 
Caiado (DEM-GO), considera a 
situação política atual da presi-
dente Dilma Rousseff pior do que 
a enfrentada em 1992 pelo então 
presidente Fernando Collor de 
Mello, que acabou depois sofren-
do um processo de impeachment. 
"Esse é um momento muito mais 
grave do que a época do governo 
Collor. Você acha que é fácil re-
montar um país? Quando todos 
os ministérios estão contamina-
dos, fundos de pensão, bancos 
oficiais, BNDES. Essa é uma ta-
refa extremamente árdua, difícil", 
declarou Caiado, que está con-
cluindo 5 mandatos de deputado 
federal e se prepara para assumir 
uma vaga no Senado, a partir do 
ano que vem, pelo Democratas 
de Goiás. Em entrevista ao pro-
grama "Poder e Política", do Site 
UOL, Caiado, que é médico e tem 
65 anos, recomenda à oposição 
usar o tom usado por Carlos La-
cerda (1914-1977), jornalista e 
político do Rio de Janeiro que fi-
cou famoso por sua retórica dura 
contra vários governos. Filiado à 
UDN (União Democrática Nacio-
nal), foi um dos responsáveis pela 
consolidação do termo "udenis-
mo", sinônimo de defesa da mo-
ralidade, muitas vezes também 
associado no passado a tentati-
vas de golpe de Estado. "O tom 
que [a oposição] deve ter é aquele 
que Carlos Lacerda nos ensinou. 
Você não deve apelidar as pala-
vras. Você não tem que falar que 
corrupção é 'desvio de dinheiro'. É 
corrupção, é roubo, uma estrutura 
que se beneficia exatamente de 
todo um caixa dois da Petrobras, 
escândalo de Pasadena, distri-
buição de dinheiro de todas as 
obras da Petrobras, do PAC. Isso 
é organização criminosa. Não é 
partido político", declara Caiado. 
Indagado sobre se a "organização 

criminosa" seria o Partido dos Tra-
balhadores, o futuro senador por 
Goiás diz que "não generalizaria", 
pois todos os partidos têm muitas 
seções. Mas afirma que Aécio Ne-
ves (PSDB), candidato derrotado 
na eleição presidencial deste ano, 
"não está pesando em nada na 
palavra" ao ter dito recentemente 
que Dilma Rousseff foi eleita por 
uma "organização criminosa" em 
outubro. "Ele se expressou corre-
tamente. Isso é uma organização 
criminosa". Os cerca de 70 políti-
cos que deverão ser formalmente 
citados por algum envolvimento 
nos escândalos da Petrobras te-
rão como consequência paralisar 
os trabalhos no Poder Legislativo 
em 2015. "Isso realmente invia-
biliza completamente o funciona-
mento do Congresso Nacional, 
tendo que ficar tempo integral 
dedicado a essa matéria". Infle-
xível e às vezes minoritário den-
tro da oposição, Caiado defende 
que partidos anti-Planalto tenham 
candidatos para disputar as presi-
dências da Câmara e do Senado, 
em fevereiro. "Mesmo sem chan-
ce [de vencer]. Você não pode 
perder o discurso. Você não pode 
perder a coerência. A popularida-
de ela é relativa, mas a coerência 
é vital", raciocina Pela mesma ra-
zão, faz uma recomendação à se-
nadora Kátia Abreu (PMDB-TO), 
que é também presidente da CNA 
(Confederação da Agricultura e 
Pecuária) e está prestes a ser 
nomeada ministra da Agricultura 
por Dilma Rousseff: "Kátia, per-
maneça senadora e presidente da 
CNA. Não assuma isso, porque 
você sabe que hoje o Ministério 
da Agricultura é muito mais uma 
partilha de uma estrutura que não 
tem nada a ver com o setor rural, 
e, ao mesmo tempo, a base po-
lítica e sustentação não lhe dará 
apoio para as mudanças que são 
necessárias". (Fonte: Site UOL)

Valorização do atacado de carne bovina 
no final do ano só perde para 2013 

 Alta nos preços dos 
cortes. Em uma semana, a va-
lorização foi de 0,6%. Apesar 
do cenário macroeconômico 
ruim, desde o final do outubro, 
a cotação média da carne sem 
osso acumulou alta de 7,6% no 
atacado. Em sete anos, a evo-
lução do período só perde para 
a registrada em 2013. Mesmo 
em 2008, quando a economia 
nacional crescia a taxas supe-
riores a 5,0%, os preços dos 
cortes no último bimestre ti-
nham subido 4,5%. Sem contar 
que os cortes de traseiro, de 
maior valor agregado, subiram 

14,8%, frente a 11,9% para as 
carnes de dianteiro em doze 
meses. Os frigoríficos têm con-
seguido impor preços maiores 
aos cortes. Porém, a margem 
não evolui. As indústrias que 
fazem a desossa têm obtido 
receita média 15,5% superior 
ao valor pago pela arroba do 
boi gordo, queda de dez pontos 
percentuais em um ano. Com a 
pouca oferta de gado, que le-
vou à valorização significativa 
da arroba, não há outra alterna-
tiva para a indústria a não ser 
reduzir suas margens. (Fonte: 
Scot Consultoria)

LEILÃO 003/2014 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PRATA

LOTE 01: MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G ANO: 1989

Data: 15/12/2014   Horário: 08:00 horas 
Local: Almoxarifado da Prefeitura

Informações: (034) 3431-8741 e 3431-8746
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CNA cria aplicativo para gestão 
de risco no agronegócio 

 A partir de janeiro produ-
tores poderão usar seus celula-
res para comunicar à Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) casos de invasões 
de propriedade, eventos climáti-
cos, problemas de infraestrutura 
e assuntos relacionados à defesa 
agropecuária. As informações in-
seridas no Aplicativo CNA Brasil 
vão fortalecer o Observatório das 
Inseguranças Jurídicas no Cam-
po, do Instituto CNA. Este novo 
canal direto é uma ferramenta 
de fácil acesso e operação que 

permitirá uma maior interação 
do produtor com o Sistema CNA 
sobre conflitos, danos e prejuízos 
que geram insegurança jurídi-
ca no campo. O aplicativo CNA 
Brasil poderá ser baixado em 
celulares com os sistemas ope-
racionais iOS 7.0 ou superior e 
Android 4.0 ou superior. Também 
estarão disponíveis no aplicativo 
outros serviços como notícias e 
alertas do Canal do Produtor, en-
dereços e telefones das Federa-
ções e Sindicatos Rurais. (Fonte: 
CNA)

A PAZ DE DEUS, A GRAÇA DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
E A COMUNHÃO DO ESPÍRITO SANTO estejam com todos 

vós, os (as) leitores (as) do JORNAL DE NEGÓCIOS, AMÉM!!!

 COLUNA DO DR. ABDALLA

 É com satisfação e alegria que 
dou início a esse contacto entre nós que, 
se for da vontade de DEUS, ocorrerá se-
manalmente. Sou médico, pela GRAÇA DE 
DEUS, especializado em Homeopatia (do 
grego: hómoios; igual, semelhante + gr. pá-
thos; doença, enfermidade). Diplomei-me 
em Medicina na cidade de Montes Claros 
- MG e especializei-me em Homeopatia na 
cidade de São Paulo. Considero uma Bên-
ção para vocês, leitores (as) de O Jornal 
de Negócios, a chegada desta minha fala 
semanal, porque inicialmente começarei 
falando de minha especialidade, Homeo-
patia, que considero o tratamento/terapêu-
tica que Deus realmente pôs a mão para 
ajudar as pessoas, libertando-as de suas 
doenças/enfermidades, como a "Síndro-
me do Pânico" e a "Depressão", que são 
problemas mentais que se resolvem sem a 
necessidade da Psiquiatria e tantos outros 
males como Gastrite, Úlceras, Rinite, Aler-
gia, Reumatismo, Amigdalite, ou seja, tudo 
aquilo que não necessite, comprovadamen-
te, de cirurgia está ao alcance do tratamen-
to homeopático. POR QUÊ? A Homeopatia 
como "Ciência da Reprodução da Nature-
za" é infalível: assim como nós, humanos, 
somos pó, barro, terra (Gênesis: 2,7) os 
produtos de toda a natureza (vegetal, ani-
mal, mineral) também o são e, quando in-
geridos experimentalmente pelo cientista/
homem (experimentação no homem são), 

provocam sintomas, por exemplo: aque-
la substância capaz de produzir vômitos, 
uma vez transformada em medicamento 
homeopático, curará esses mesmos vômi-
tos, assim como o que gerou febre sarará 
a febre, o que desencadeou a depressão 
curará a depressão, porque a Homeopa-
tia tem como fundamento básico a “Lei da 
Semelhança”- Similia Similibus Curantur: 
Sejam os Semelhantes Curados pelos Se-
melhantes. Em Homeopatia, o enfermo e 
o remédio são espelhos um do outro, daí o 
acerto do nome dela significando “DOEN-
ÇA IGUAL”. A Homeopatia possui quatro 
pilares básicos: 
1)-Experimentação no homem são; 
2)-Dose mínima; 
3)-Medicamento único e 
4)- Lei da Semelhança.
Vamos agora justificar porque falei de 
Bênçãos no início de nossa conversa: ao 
tomar conhecimento da existência desse 
tratamento maravilhoso, deixado por Deus 
na terra ao alcance dos homens, todos 
nós podemos e devemos desfrutar dele 
para nós e toda a nossa família (Adultos 
e Crianças) principalmente não nos dando 
por vencidos, devido à frustração por insu-
cessos em tratamentos anteriores. Quando 
de minha especialização em Homeopatia 
na cidade de São Paulo, em 1988, estando 
em casa com minha esposa Maria, na Vila 
Mariana, mais ou menos à hora do jantar, 
uma voz disse-me (somente a mim): ”Tudo 
nada mais é do que a reprodução da natu-
reza em si mesma e/ou em ti mesmo”. Fra-
se essa que carreguei comigo por 15 anos, 
sem saber o seu significado, até que em 
Novembro de 2003, quando aconteceria a 
Primeira Jornada Goiana de Homeopatia, 
O SENHOR ESPÍRITO SANTO me visita: 
”E formou o Senhor Deus o homem do pó 
da terra e soprou em seus narizes o fôlego 
de vida; e o homem foi feito alma vivente” 
(Gênesis: 2,7) Revelando-me o PORQUE 
de a Homeopatia Ser o que É.

Recebam o meu abraço e fiquem todos 
com Deus. Amém!

Com estoques altos, preço ao 
produtor de leite recua fortes 4% 
 O preço do leite pago ao 
produtor (bruto), na “média Bra-
sil” (MG, RS, SP, PR, GO, BA e 
SC), recuou expressivos 4,08% 
em novembro, frente a outubro, 
com média de R$ 1,0249/litro. O 
preço líquido (recebido pelo pro-
dutor) esteve a R$ 0,9404/litro, 
redução de 4,28%. Em termos 
reais (IPCA de outubro/14), o va-
lor bruto está 12,2% menor que o 
de nov/2013 e o líquido, 11,91%. 
Essa forte desvalorização é re-
sultado dos estoques elevados, 
que estão aumentando desde 
junho, em função da maior cap-
tação – sobretudo da região Sul 

nos últimos meses. Em novem-
bro, apesar de o leite captado pe-
las indústrias ter se mantido prati-
camente estável, os estoques de 
matéria-prima continuaram ele-
vados. Além disso, a oferta atual 
de leite e derivados não tem sido 
absorvida pelo atacado e varejo, 
mantendo a pressão sobre os 
valores ao produtor em todos os 
estados que compõem a “média 
Brasil”. As quedas mais signifi-
cativas no mês foram verificadas 
em Goiás, Paraná e Minas Ge-
rais, de 7,57%, 5,05% e 4,94% 
respectivamente. (Fonte: Cepea/
Esalq)
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Com 3 quartos, sendo 
1 suíte, banheiro social, 
copa cozinha conjugada 
espaçosa, área de ser-
viço coberta, garagem 
coberta, Rua Belonizio 

no Bairro Brasil. 
Tratar:

(34)9974-7415

Vendo esta casa

Na Rua Uberlândia, Vila 
de Fátima, com 03 quar-
tos sendo um suíte, sala, 

banheiro social, copa, 
cozinha, garagem pra 04 
carros, lavanderia, área 
com banheiro, churras-

queira, piscina e cozinha 
com fogão a lenha com 

dispensa. 
Tratar: (34)9974-7415

Vendo esta casa

E D I T A L - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL
PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIO DE 2015

 A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em 
conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais 
e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril 
de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que con-
tém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, 
pessoas jurídicas, que possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/
ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, 
inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o paga-
mento das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente 
ao exercício de 2015, devida por força do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 
578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, imprete-
rivelmente, até o dia 31 de janeiro de 2015, em qualquer estabelecimento 
integrante do sistema nacional de compensação bancária. A falta do reco-
lhimento da Contribuição Sindical Rural – CSR, até a data do vencimento 
(31 de janeiro de 2015), constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará 
ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas 
pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Terri-
torial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil – SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei 
nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 7º Termo Aditivo do Convênio 
celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não 
recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Es-
tado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimen-
to, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site 
da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação administrativa 
contra o lançamento e cobrança da Contribuição Sindical Rural – CSR de-
verá ser encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do 
recebimento da guia, para a sede da CNA, situada no SGAN Quadra 601, 
Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da 
Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada via in-
ternet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto 
pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federa-
ções Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou 
de Produtores Rurais. 

Brasília, 03 de dezembro de 2015. 
Kátia Regina de Abreu

Presidente

EDITAL DE PROCLAMAS
 Faz saber que pretendem casar-se OMAR JOSÉ DE CASTRO e MA-
RONITA GONÇALVES DA ROCHA, ELE, brasileiro, solteiro, com 42 anos de 
idade, residente na Fazenda Taquara, distrito de Patrimônio-Prata-MG - ELA, 
brasileira, solteira, do lar, com 35 anos de idade, residente na Fazenda Taqua-
ra, distrito de Patrimônio-Prata-MG. Se alguém souber de algum impedimento 
ou causa suspensiva elencados nos arts. 1.521 e 1.523 do CCB/2002, que 
proceda a oposição dos mesmos para fins de direito. Patrimônio, 26/11/2014. O 
Oficial Subst.º (a) Samuel Rezende Vilela. Faz saber que pretendem casar-se 
JOÃO DE DEUS VALE PITA e ELIETYH CRISTINA FRANÇA, ELE, brasilei-
ro, solteiro, com 37 anos de idade, residente na Fazenda Taquara, distrito de 
Patrimônio-Prata-MG - ELA, brasileira, solteira, do lar, com 45 anos de idade, 
residente na Fazenda Taquara, distrito de Patrimônio-Prata-MG. Se alguém 
souber de algum impedimento ou causa suspensiva elencados nos arts. 1.521 
e 1.523 do CCB/2002, que proceda a oposição dos mesmos para fins de direito. 
Patrimônio, 26/11/2014. O Oficial Subst.º (a) Samuel Rezende Vilela.  

Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net
Por Sérgio Alves de Oliveira

Pré-sal no Festival da Mentira
 NOVA BRÉSCIA é uma pequena 
cidade de colonização italiana no   Rio Gran-
de do Sul.  Ficou famosa  por suas excelen-
tes  churrascarias montadas  em  diversas  
regiões do Brasil  e   importantes  cidades  
do mundo. Mas esse nome  notabilizou-se 
mesmo   pelo  tradicional  FESTIVAL DA 
MENTIRA, que realiza desde 1982, a cada 
dois anos, distribuindo bons prêmios aos 
vencedores das melhores mentiras. Tive a 
iniciativa de me inscrever para a próxima 
edição desse pitoresco festival, pagando 
a taxa de inscrição. Mas o que eu gostaria 
mesmo é  delegar o conto da  mentira  que 
escolhi ao seu autor intelectual, ao dono 
dessa genial criação, mais precisamente, ao 
ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, ”ex-
pert”, imbatível nessa façanha.  Não teria ele 
mais trabalho que não o de  contar a “sua” 
verdade sobre o pré-sal nas profundezas do 
mar brasileiro.  Aquela mesma verdade que 
ele contou todo o tempo ao povo brasileiro. 
A mesma “verdade” que  o reelegeu  , e  à 
sua sucessora, Dilma Rousseff ,para  a  pre-
sidência da república. A mentira sobre o pré-
-sal começa com o equivocado anúncio de 
que ele teria sido descoberto  no fundo do 
mar brasileiro  durante o primeiro governo 
de Lula da Silva. Baita mentira. O pré-sal já 
havia sido  descoberto bem antes, no Go-
verno Ernesto Geisel, mas sua exploração 
foi logo descartada em vista do alto investi-
mento que teria que ser feito, não compen-
sando fazê-lo, ao menos em curto ou mé-
dio prazos. Ninguém fez demagogia dessa 
descoberta, com a plena consciência de 
que talvez num futuro longínquo essa pos-
sibilidade fosse reconsiderada... Prossegue 
a mentira com a versão que dá a entender 
que essa riqueza natural  seria um privilé-
gio do Brasil. Enquanto isso, a grande mídia 
nunca se interessou de verdade em conferir 
essa versão. Ela, que sempre está atenta a 
tudo que acontece no mundo, manteve um 
silêncio “sepulcral”, avalizando, com sua 
omissão, perante a opinião pública, essa 
mentira governamental, em troca, é óbvio, 
de algumas compensações. Mas o pré-sal 
está em todo o mapa do mundo. Não é só 
na costa brasileira. Nenhum outro país foi 
“louco” para investir nesses produtos  das 
profundezas do mar, pelas mesmas razões 
que os governos brasileiros anteriores não 
o fizeram, ou seja, o elevado custo, a invia-
bilidade econômico-financeira. Para ilustrar, 
pode-se dar até alguns exemplos. Com cer-
teza, existem pedras preciosas como as do 
Planeta Terra   em outros corpos celestes. 
Mas mesmo que fosse possível buscá-las, 
é evidente que não compensaria, devido 
ao  elevado custo da exploração, distância 
e transporte interplanetário. É exatamente 
isso que acontece com o pré-sal brasileiro. 
A sua exploração acaba saindo mais cara 
que o seu valor no mercado. É “deficitária”, 
portanto. Certamente é por esse “peso”, por 
esse “plus”, que os produtos do petróleo 
no Brasil são os mais caros do mundo ao 

consumidor, sempre com a “significativa” 
contribuição  da  roubalheira na Petrobrás. 
Se o Brasil importasse todo o combustível 
de petróleo que consome, certamente ele 
custaria  mais barato que hoje, em pleno re-
gime da chamada “autossuficiência”. Esse 
absurdo pode ser buscado comparando 
com a situação  da vizinha Venezuela, onde 
os combustíveis do petróleo custam menos 
que a água para beber. Não teria o pré-sal 
nem a roubalheira para sustentar. Trocando 
em miúdos, o pré-sal foi uma pregação de 
gente não muito chegada ao trabalho para 
outros que também  não gostam de traba-
lhar e querem boa vida.. A promessa é que 
todo o mundo ia ficar rico. Sem trabalhar, 
é claro. Ia “chover petróleo e dinheiro por 
todos os lados, como em fortes tempesta-
des. Seria só esperar um pouco e entrar  
na banheira de dinheiro, como fazia o  “Tio 
Patinhas. Mas o poder  de convencimento, 
a força da mentira dessa gente, foi algo  
impressionante, de arrepiar os cabelos. 
As unidades (pseudo)  federativas (União, 
Estados e Municípios) entraram quase em 
luta corporal  na disputa pelos anunciados 
recursos  que adviriam do pré-sal. Chega-
ram  quase a se “soquear”. A dúvida é se 
essa postura generalizada  na política, que 
não deu morte por pouco, foi ingenuidade 
ou “burrice” mesmo. De qualquer modo, a 
“força” dada pelos Estados e Municípios 
à União Federal, para em troca dessa  in-
sensatez e roubalheira, ganharem alguns 
trocados, não deixa de ser tremenda cum-
plicidade com a esfera federal. Desde que 
“levem o seu”, a União pode roubar do 
povo à vontade. Esse foi o pensamento. 
Assim, herdem eles (Estados e Municípios) 
qualquer moral para reclamar  a penúria  
tributária em que sempre se encontraram. 
Enquanto tudo isso se passa na esfera pú-
blica, onde não há nenhum pudor no uso 
da “propaganda enganosa”, os governos 
e políticos empurram na sociedade civil as 
mais severas regras de proteção ao consu-
mo. Qualquer “vírgula” fora do lugar sujeita 
o produtor e o comerciante a mil punições. 
E quando o governo “faz-das-suas”? Como 
no caso do pré-sal?  Isso chama-se pregar 
moral de cuecas em praça pública. Enquan-
to a sociedade civil  paga um alto preço 
quando mente,onde até os atos jurídicos de 
que participa podem ser considerados  nu-
los por algum vício de consentimento (err
o,dolo,simulação,coação,fraude,etc.),nada 
acontece com os agentes da política. Eles 
até se elegem mediante expedientes que 
têm vícios de consentimento. Se a regra 
fosse igual para todos, até suas eleições 
poderiam ser anuladas. Isso já aconteceu 
inclusive com a própria Constituição de 
1988 "fabricada” por um colegiado chama-
do “constituinte” eleito sob a fraude do tal 
“Plano Cruzado”. Nem todos são “iguais 
perante a lei”, portanto, como mente a pró-
pria Constituição. (Sérgio Alves de Oliveira 
é Sociólogo e Advogado gaúcho).
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Procurador-Geral adverte que ninguém se beneficiará de 
ajustes espúrios nas denúncias da Lava Jato

 Aproveitando um even-
to que celebrava nesta terça feira 
o Dia Internacional de Combate à 
Corrupção, o Procurador-Geral da 
República, Rodrigo Janot, levou o 
desgoverno nazicomunopetralha a 
um infernal desespero, muito além 
da camada pré-sal. Na presença 
do ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo (que ficou calado na 
hora, concordou com o procurador 
em entrevista à imprensa e depois 
voltou atrás em tudo que decla-
rara), Janot mandou um recado 
direto de que, se depender dele, 
a turma da Lava Jato, principal-
mente a cúpula política com foro 
privilegiado, será denunciada, em 
breve: “Ninguém se beneficiará de 
ajustes espúrios, podem ter a cer-
teza”. Rodrigo Janot apavorou os 
candidatos a reeducandos no me-
dieval sistema prisional brasileiro: 
“O Brasil ainda é um país extrema-
mente corrupto. Envergonha-nos 
estar onde estamos. Corruptos e 
corruptores precisam conhecer 
o cárcere e precisam devolver os 

ganhos espúrios que engordaram 
suas contas, à custa da esqualidez 
do tesouro nacional e do bem-estar 
do povo. A corrupção também san-
gra e mata. O País não tolera mais 
a desfaçatez de alguns agentes 
públicos e maus empresários. Aqui 
e alhures, a decisão é de ir fundo 
na responsabilização penal e civil 
daqueles que engendraram esse 
esquema. Não haverá descanso. O 
PGR não tergiversa nem renuncia 
ao dever de fazer valer o interesse 
maior da nação. A PGR age. Para 
terror máximo contra a turma do 
governo do crime organizado, Ja-
not só não antecipou quando fará a 
denúncia dos suspeitos com direito 
ao absurdo foro privilegiado. Pro-
vavelmente, tudo fica para janeiro 
ou fevereiro. Os alvos podem ser 
77 deputados federais, 14 senado-
res e outros poderosos menos vo-
tados. Janot detonou diretamente 
o governo Dilma, ao cobrar a edi-
ção de decreto para implementar 
medidas de combate à corrupção 
previstos na nova Lei Anticorrup-

ção Empresarial e permitir a pu-
nição administrativa de empresas 
corruptoras. O Procurador-Geral 
jogou a culpa em "maus dirigentes, 
que se associam a maus empresá-
rios, em odiosas atuações, mon-
tadas para pilhar continuamente 
as riquezas nacionais”. “Urge um 
olhar detido sobre a Petrobrás, em 
especial sobre os procedimentos 
de controle a que está submetida. 
Em se tratando de uma sociedade 
de economia mista, com a presen-
ça de capital majoritário da União 
– e, pois, do povo brasileiro – é ne-
cessário maior rigor e transparên-
cia na sua forma de atuar”. Janot 
lembrou que foi responsável pela 
criação do grupo de procuradores 
e é o competente para pedir ao Su-
premo Tribunal Federal a abertura 
de ação penal nos casos em que 
há envolvimento de autoridades ou 
parlamentares com foro privilegia-

do. “Nem bem se encerrou a Ação 
Penal 470 (Mensalão), revela-se 
ao País outro grande esquema de 
corrupção em investigação profun-
da”. O ministro da Justiça, que so-
nha com a indicação para ministro 
do STF, teve de engolir Janot suge-
rir a demissão da diretoria da Pe-
trobras... O Procurador-Geral infor-
mou que, em janeiro, uma missão 
de procuradores da República irá 
aos Estados Unidos para cooperar 
com o Departamento de Justiça 
norte-americano e “sufocar” crimi-
nosos que se valeram de fraudes e 
lavagem de dinheiro para “destruir” 
o patrimônio e a marca da Petro-
brás. Missões da Procuradoria já 
foram à Suíça e à Holanda para re-
alizar investigações relacionadas à 
Lava Jato e ao caso envolvendo a 
SBM Offshore. (Jorge Serrão. Edi-
ção do Blog Alerta Total de 10 de 
Dezembro de 2014).

“Alteração visa beneficiar empresários e simplificar processos”

Alteração da lei do Simples 
Nacional é discutida na FIEMG

 Será realizado nesta 
quinta-feira (11), às 19h, na FIE-
MG Regional Vale do Paranaíba 
o Workshop de Tributação para 
Micro e Pequenas Empresas. O 
evento contará com os palestran-
tes Valtair Soares Ferreira, André 
Luis dos Reis, ambos da Receita 
Federal de Uberlândia e o advoga-
do Alexandre Valadão. O encontro 
é realizado pela FIEMG Regional 
Vale do Paranaíba, o SEBRAE-
-MG e a Receita Federal, com o 
objetivo principal de destacar a lei 
complementar 147, de 2014, que 
diz respeito ao projeto do Simples 

Nacional. Segundo Valtair Soares, 
o intuito da palestra será mostrar 
as implicações da alteração da lei, 
que caracteriza um novo direcio-
namento, visando a simplificação 
do processo tributário e de ade-
quação das empresas. Logo após 
sobre a explanação da lei 147, 
haverá um painel voltado para sa-
nar possíveis dúvidas dos partici-
pantes. Para se inscrever acesse 
o link: https://www.sympla.com.br/
workshop-tributacao-para-micro-
-e-pequenas-empresas 27041 ou 
envie e-mail para eventos@regio-
nalfiemg.com.br.

Novo presidente do TCU diz que é 
preciso resgatar confiança no país

 O ministro do TCU (Tri-
bunal de Contas da União) Aroldo 
Cedraz tomou posse nesta quar-
ta-feira (10) como novo presiden-
te do órgão para um mandato de 
dois anos. Cedraz substitui Au-
gusto Nardes. A presidente Dilma 
Rousseff compareceu à cerimô-
nia, assim como os presidentes do 
STF (Supremo Tribunal Federal), 
Ricardo Levandowski, do Senado, 
Renan Calheiros, e da Câmara, 
Henrique Eduardo Alves. Nenhum 
deles falou durante o evento. O 
novo presidente do TCU é pro-
fessor universitário e foi deputado 
federal pela Bahia. Ele assumirá 
o cargo num momento em que o 
TCU tem sido um dos protagonis-
tas nas investigações sobre a Pe-
trobrás. No caso da compra da re-
finaria de Pasadena (EUA), o TCU 
determinou que dirigentes e ex-di-
rigentes devolvam quase R$ 1,7 
bilhão pelos prejuízos causados 
na negociação. O órgão também 
passou a promover auditorias das 

contas da União com padrões in-
ternacionais, o que dificultará ma-
nobras fiscais que o governo vem 
fazendo nós últimos anos. Em seu 
discurso, Cedraz afirmou que está 
convicto da seriedade e comporta-
mento ético da presidente Dilma 
o que, para ele, "serão elementos 
necessários para resgatar a con-
fiança da sociedade e do mercado 
no país". Cedraz lembrou ainda 
que o controle dos gastos públicos 
é essencial pra a cidadania e que, 
por isso, TCU continuará fazendo 
julgamentos técnicos com o intuito 
de "contribuir com o aperfeiçoa-
mento da administração pública".  
O novo presidente também defen-
deu ações preventivas do órgão 
para evitar o desperdício de re-
cursos públicos. E a implantação 
de um governo eletrônico para 
evitar a "ação dos agentes da cor-
rupção". "A burocracia deve ser 
desmontada definitivamente. Não 
podemos aceitar o monopólio dos 
cabides", disse Cedraz.


