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Concurso de redação 
promovido pelo Kumon

 Durante o mês de agosto 
foi promovido pelo KUMON, es-
cola de Inglês, Português e Mate-
mática, um concurso de Redação 
cujo tema proposto foi “Folclore 
Brasileiro”.  Participaram escolas 
municipais e particulares de nos-
sa cidade, com os professores 
trabalhando em sala de aula com 
seus alunos, o kit de materiais 
enviado pelo Kumon. A redação 
vencedora foi da aluna Ana Ester, 
do 4º ano, aluna da professora 
Valdirene Aparecida Rodrigues,  
da Escola Municipal Mariana 
Clara de Gouveia, localizada no 

Distrito de Jardinésia. O Prêmio 
para a aluna vencedora foi um Ta-
blet, entregue em solenidade, que 
contou com a presença da Cecília 
Camargos, orientadora do KU-
MON, da Secretária de Educação 
Liodê Aparecida Lopes Arantes, 
da primeira- dama Letícia  Gardim 
Monteiro Amui, da Diretora da es-
cola ganhadora, Micaela, dos pais 
e alunos da escola KUMON, en-
tre outras autoridades pratenses. 
Parabéns KUMON pela iniciativa, 
visando o desenvolvimento da 
construção textual dos nossos 
alunos.

Formatura da escola municipal padre João Annesi
 Na data de 05 de de-
zembro, foi realizada a formatura 
dos alunos da educação infantil 
da Escola Municipal Padre João 
Annesi, que tem como diretora, a 
senhora Fabiana Terra.  A esco-

la fica localizada no povoado de 
Monjolinho. O prefeito Dr. Anuar 
Arantes Amui e a rimeira dama e 
secretária de Ação Social, Traba-
lho e Promoção Humana, Letícia 
Gardim Monteiro Amui, juntamente 

com as madrinhas da turma, Kely 
e Cássia, entregaram o certificado 
e os presentes aos formandos. Es-
tava presente também o vereador 
Wilson Nunes Rezende. O prefeito 
Dr. Anuar, muito emocionado, pa-

rabenizou a todos os formandos e 
também os servidores Tony Rob-
son e Marlete, pela bela decoração 
natalina na Praça do Povoado. Ao 
final da cerimônia, foi servido um 
lanche a todos os presentes.

Natal das crianças
 A Prefeitura do Pra-
ta e Secretaria de Ação Social, 
Trabalho e Promoção Humana 
convidam toda a população para 
participar do Natal das Crianças, 
neste sábado, dia 20 de dezem-

bro, a partir das 15:00 horas, na 
Praça XV de Novembro. Haverá 
a chegada do Papai Noel, distri-
buição de presentes, cachorro-
-quente, refrigerante e balas. Es-
peramos por vocês.
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
BAILE DA MELHOR IDADE - A 
Prefeitura do Prata e Secretaria de 
Ação Social, Trabalho e Promoção 
Humana, convidam toda a Popula-
ção para o Baile da Melhor Idade, 
a se realizar nesta sexta-feira, dia 
19 de dezembro, às 19:00 horas, 
no CRAS, localizado na Rua João 
de Almeida Macedo, 469, Centro. 
Entrada Franca. Vamos participar!
O PODER DO ESPIRITO – A mo-
ral cristã se mantém distante do 
otimismo de Rousseau que, contra 
a mais simples das observações 
afirma que todos os humanos são 
bons, até que a sociedade os cor-
rompa. A ética do cristianismo é a 
ética dos “pés no chão”. Somos 
capazes de grandes heroísmos, 
de dedicação, de altruísmos. Mas 
ao mesmo tempo afundamos em 
vergonhosas injustiças, em cruel-
dades indignas da raça humana. 
Para superar as más tendências 
fazemos uso dos recursos da edu-
cação. Esta permite burilar a pé-
rola preciosa, através do conheci-
mento de bons hábitos, de ideais. 
O ambiente familiar, e um bom am-
biente escolar levantam o ser hu-
mano para planos mais civilizados. 
Foi por crer no potencial motivador 
da educação que desde cedo a 
Igreja se interessou pela Escola e 
pela Universidade. Hoje ela o faz 
menos, porque a maioria dos Es-
tados modernos sente prazer em 
dificultar seu trabalho, colocando-a 
em arrocho financeiro. Mas o se-
gundo recurso, usado pela Igreja, 
não goza da simpatia da opinião 
pública. Trata-se do auxílio da 
graça divina. É que cremos que a 
graça divina pode sublimar nossas 
tendências. Essa é a verdadeira 
transformação, porque muda o ser 
humano por dentro. Todos podem 
olhar. Jamais vamos encontrar 
dentre o povo católico, que confes-
sa os seus pecados, lê a Sagrada 
Escritura, que comunga com fé, 
alguém que sequestra crianças, 
que põe fogo em residências ou 
pratica atos de perversidade. Os 
benefícios trazidos pelo auxílio 
divino são tão manifestos, para o 
futuro da humanidade, que negá-
-los, quase chega a ser um pecado 
contra o Espírito Santo.
ACIPRA/CDL INFORMA – A Ga-
nhadora do 4º sorteio semanal 
da Promoção de Natal 2014 (vale 
compras de R$ 300,00) Realizado 
no dia 15/12/2014 Rúbia Silva Le-
mes. Cupom sorteado da empresa 
Lojas Arco Íris de Prata. E haverá 
mais um sorteio no dia 22/12/14 de 
mais um vale compra no valor de 
R$ 300,00 reais, e no dia 31/12/14 
o sorteio final no Réveillon da cida-
de onde serão sorteados 2 motos 
CG FAN 125 KM / 01 Moto Honda 
Biz 100 0 KM / 1 TV 42" / 1 Note-
book / 5 Tabletes para os vende-
dores.
AS ESCOLAS CRITICAM OS 
PAIS, E AS FAMÍLIAS, O ENSINO 
DE BAIXA QUALIDADE! PRO-
BLEMA DE QUEM?  – As escolas 
criticam os pais “que não educam 
os filhos”; os professores incrimi-
nam os alunos “carentes e dese-
quilibrados” e as famílias culpam o 
“ensino de baixa qualidade”. Mui-
tos apontam para a crise de valo-
res, um mal do nosso tempo. Se, 
por lado, a indisciplina fosse com-
preendida na sua complexidade, 
entendendo-se, em cada caso, a 
conjugação de fatores sociais, ins-
titucionais, pedagógicos, afetivos 

e relacionais, o desafio poderia ser 
enfrentando na parceria responsá-
vel entre famílias, escolas e poder 
público. Um enfrentamento capaz 
de lidar com a gênese do proble-
ma, articulando o projeto educativo 
à formação ética dos alunos. A co-
operação entre pais e educadores 
é, igualmente, indispensável para 
a reconfiguração da vida estudan-
til, pois a negociação de metas e 
linhas de conduta favorece a edu-
cação em valores e a conquista 
da postura critica entre os alunos. 
Sob essa ótica, talvez, a questão 
possa ser respondida de modo 
mais efetivo: a indisciplina na es-
cola é um problema de todos nós. 
(Silvia Colello – psicóloga)
BRASILEIRO É UM POVO SOLI-
DÁRIO - Brasileiro é babaca - Ele-
ger para o cargo mais importante 
do Estado um sujeito que não tem 
escolaridade e preparo nem para 
ser gari, só porque tem uma histó-
ria de vida sofrida; Pagar 40% de 
sua renda em tributos e ainda dar 
esmola para pobre na rua ao invés 
de cobrar do governo uma solução 
para pobreza; Aceitar que ONG's 
de direitos humanos fiquem dan-
do pitaco na forma como tratamos 
nossa criminalidade...  Não protes-
tar cada vez que o governo com-
pra colchões para presidiários que 
queimaram os deles de propósito, 
não é coisa de gente solidária. É 
coisa de gente otária. Brasileiro é 
um povo alegre. Mentira. Brasileiro 
é bobalhão. Fazer piadinha com 
as imundices que acompanhamos 
todo dia é o mesmo que tomar bo-
fetada na cara e dar risada. Depois 
de um massacre que durou quatro 
dias em São Paulo, ouvir o José 
Simão fazer piadinha a respeito e 
achar graça, é o mesmo que contar 
piada no enterro do pai... Brasilei-
ro tem um sério problema. Quan-
do surge um escândalo, ao invés 
de protestar e tomar providências 
como cidadão, ri feito bobo. Brasi-
leiro é um povo trabalhador. Men-
tira. Brasileiro é vagabundo por 
excelência. O brasileiro tenta se 
enganar, fingindo que os políticos 
que ocupam cargos públicos no 
país, surgiram de Marte e pousa-
ram em seus cargos, quando na 
verdade, são oriundos do povo... 
O brasileiro, ao mesmo tempo em 
que fica indignado ao ver um depu-
tado receber 20 mil por mês, para 
trabalhar 3 dias e coçar o saco o 
resto da semana, também sen-
te inveja e sabe lá no fundo que 
se estivesse no lugar dele faria o 
mesmo. (Arnaldo Jabor)
VEM AI ENERGIA PRÉ-PAGA – É 
mais uma enganação que o gover-
no pretende implantar no Brasil. 
Imaginem vocês em suas casas ou 
trabalhos lendo esta mensagem 
enquanto milhares de brasileiros 
não têm energia elétrica para to-
mar um banho quente, guardar 
comida na geladeira, acender a luz 
para estudar, enfim, para viver com 
bem estar dentro das suas próprias 
casas. Imagine que essas pessoas 
usam velas e lampiões até hoje - e 
estamos no século XXI! Um siste-
ma de energia pré-paga está pres-
tes a ser colocado em prática no 
Brasil para todos os consumidores 
residenciais. O medidor de luz, de 
quem optar por essa modalidade, 
funcionará nos moldes de uma 
compra prévia de energia que irá 
se esgotando conforme o uso. O 
problema é que energia elétrica 
é um serviço essencial, ou seja, 
não pode deixar de ser fornecido 
sem aviso prévio. Porém, o que 
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vai acabar acontecendo se o cré-
dito esgotar é que o consumidor 
vai ficar no escuro. Se você, como 
nós, é contra o sistema de energia 
pré-pago, que impossibilita uma 
vida com o mínimo de conforto e 
dignidade, envie uma mensagem 
para a Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) e para a Presi-
dência da República pedindo para 
não aprovar o pré-pagamento de 
energia elétrica. Com a aprovação 
da energia pré-paga, seremos pro-
tagonistas de um grande retroces-
so em relação aos mecanismos 
de proteção aos consumidores 
conquistados ao longo de anos. O 
público alvo do pré-pagamento é 
a população de baixa renda, para 
evitar a inadimplência. Nessas ca-
sas, o banho ficará gelado, a ge-
ladeira e a televisão desligarão e 
as luzes se apagarão, deixando as 
famílias vulneráveis, representan-
do uma ameaça à sua saúde e a 
segurança. Nós consumidores não 
podemos ficar de braços cruza-
dos. Vamos nos manifestar contra 
a regulamentação desse sistema 
de pagamento que é desumano, 
por acarretar o corte repentino 
do fornecimento de energia pelo 
esgotamento dos créditos. Envie 
mensagens para a Aneel e para 
a Presidente Dilma, pedindo que 
a energia seja oferecida da forma 
convencional e com qualidade a 
todos os lares do Brasil. 
DENGUE - A PREVENÇÃO É A 
ÚNICA ARMA CONTRA A DEN-
GUE - A melhor forma de se evitar 
a dengue é combater os focos de 
acúmulo de água, locais propícios 
para a criação do mosquito trans-
missor da doença. Para isso, é im-
portante não acumular água em la-
tas, embalagens, copos plásticos, 
tampinhas de refrigerantes, pneus 
velhos, vasinhos de plantas, jarros 
de flores, garrafas, caixas d água, 
tambores, latões, cisternas, sacos 
plásticos e lixeiras, entre outros. A 
doença da Dengue é coisa, séria, 
para quem assistem os noticiários, 
tem conhecimento das mortes que 
acontecem diariamente. Não exis-
te remédio contra a Dengue, da 
prevenção é a única coisa que 
pode evitar o mosquito, por isso 
comece em sua casa, grande par-
te das picadas do mosquito acon-
tece na própria residência.
ATENÇÃO COMERCIANTE - O 
Estatuto Criança e Adolescente 
(ECA - Art. 81). É proibida a venda 
à criança ou ao adolescente de: I 
- armas, munições e explosivos; II 
- bebidas alcoólicas; III - produtos 
cujos componentes possam cau-
sar dependência física ou psíqui-
ca ainda que por utilização inde-

vida; IV - fogos de estampido e de 
artifício, exceto aqueles que pelo 
seu reduzido potencial sejam inca-
pazes de provocar qualquer dano 
físico em caso de utilização inde-
vida; V - revistas e publicações a 
que alude o art. 78; VI - bilhetes lo-
téricos e equivalentes. CUIDADO: 
Solicite sempre o documento de 
identificação para evitar maiores 
transtornos. (Conselho Tutelar)
CUIDADO NO COMPRAR PELA 
INTERNET- A primeira providên-
cia antes de comprar pela Inter-
net entrar no site do PROCON e 
observar a lista das empresas em 
ordem alfabética, essa lista pos-
sui a razão social e o número do 
CNPJ ou CPF. As principais quei-
xas são falta de entrega do pro-
duto adquirido pelo consumidor 
e de resposta para a solução do 
problema. Toda atenção nas redes 
social Facebook que entre os spa-
ms recebidos diariamente muitos 
são destes sites. De acordo com 
o diretor executivo do Procon-SP, 
Paulo Arthur Góes, esses fornece-
dores virtuais não são localizados, 
inclusive no rastreamento feito no 
banco de dados de órgãos como 
Junta Comercial, Receita Federal 
e Registro BR, responsável pelo 
registro de domínios no Brasil, o 
que inviabiliza a solução do pro-
blema apresentado pelo consumi-
dor.
O FIM DO MUNDO ACONTE-
CE TODOS OS DIAS - O fim do 
mundo são os arrastões e assas-
sinatos em São Paulo. É a onda 
de violência em Santa Catarina. É 
o furacão em NY. É o goleiro que 
manda matar a mãe do filho. A 
mulher que esquarteja o marido. 
O pai que de fenestra a filha. A 
filha que arma o assassinato dos 
pais. É um louco que entra arma-
do em escola e mata estudantes. 
É a bala perdida que mata a crian-
ça. É a mulher que mata a pau-
ladas o cachorro. São os ataques 
terroristas que matam inocentes. 
É o aluno que agride o professor. 
É o professor que agride o aluno. 
São os adolescentes que plane-
jam matar o colega. É quem ain-
da joga lixo na rua. São as brigas 
entre torcidas. É a menina que 
é estuprada dentro do ônibus. É 
o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo. É a descarada ex-
ploração da fé por falsas igrejas. 
É o ladrão que tem regalias na 
prisão. É o político que rouba na 
maior cara de pau. É quem vê um 
acidente e não presta socorro. É 
quem presencia uma injustiça e 
não faz nada. É quem age com 
imprudência no trânsito. É quem 
age de má fé na vida.
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O RETORNO É GARANTIDO. LIGUE: (34) 3431-2447

ANUNCIE NO

Obama e Raúl Castro anunciam retomada 
das relações de Cuba e EUA

 Os presidentes Barack 
Obama e Raúl Castro anunciaram 
nesta quarta-feira (17) o restabele-
cimento das relações dos Estados 
Unidos com Cuba. Obama confir-
mou que Cuba libertou nesta quar-
ta o prisioneiro americano Alan 
Gross e, em troca, três agentes 
de inteligência cubanos que esta-
vam presos nos Estados Unidos 
voltaram à ilha. A transferência de 
Gross e dos cubanos Luis Medi-
na, Gerardo Hernandez e Antonio 
Guerrero foram concluídas. Foram 
anunciadas as seguintes medidas: 
- restabelecimento das relações 
diplomáticas entre os dois países; 
- facilitar viagens de americanos 
a Cuba; - autorização de vendas 

e exportações de bens e serviços 
dos EUA para Cuba; - autoriza-
ção para norte-americanos impor-
tarem bens de até US$ 400 de 
Cuba; - início de novos esforços 
para melhorar o acesso de Cuba 
a telecomunicação e internet. Oba-
ma também disse que espera um 
debate sério do Congresso norte-
-americano para que levante o em-
bargo que o país mantém a Cuba, 
que proíbe a maioria das trocas 
comerciais. Os dois países não se 
relacionavam desde 1962 - man-
tendo apenas seções de interesse 
de nível menor desde 1977 em 
suas respectivas capitais. Obama 
disse que a normalização das re-
lações com Cuba encerram uma 
"abordagem antiquada" da política 
externa americana. Ao justificar a 
decisão, o presidente disse que a 
política "rígida" dos EUA em rela-
ção a Cuba nas últimas décadas 
teve pequeno impacto. O presi-
dente americano afirmou que acre-
dita que os EUA poderão "fazer 
mais para ajudar o povo cubano" 
ao negociar com o governo da ilha. 
(Fonte: Portal G1)

Abates de bovinos 
recuam 4,5% no 3º trimestre 

 O abate de bovinos no 
terceiro trimestre de 2014 atin-
giu 8,457 milhões de cabeças 
sob inspeção sanitária, uma 
redução de 4,5% em relação 
a igual trimestre de 2013. O 
resultado, divulgado pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), interrompeu 
uma sequência de 11 aumentos 
consecutivos na comparação 
anual de trimestres iguais. Em 
relação ao segundo trimestre 
deste ano, também houve que-
da de abates, de 1,0%. O peso 
acumulado de carcaças no ter-

ceiro trimestre (2,037 milhões 
de toneladas) foi 1,3% maior 
ante o trimestre imediatamen-
te anterior, mas 4,1% menor 
do que o registrado no terceiro 
trimestre de 2013. Na compara-
ção do terceiro trimestre deste 
ano com igual período do ano 
anterior, o abate de 402.579 ca-
beças de bovinos a menos foi 
puxado pelas regiões de Mato 
Grosso (-217.187 cabeças), 
Rondônia (-114.723), Mato 
Grosso do Sul (-102.922) e Goi-
ás (-86.349). (Fonte: Diário do 
Comércio)

PSDB vai à Justiça pedir cassação do 
próximo mandato de Dilma

 O PSDB decidiu apresen-
tar hoje ao TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) uma Ação de Investiga-
ção Judicial Eleitoral para pedir a 
cassação do próximo mandato de 
Dilma Rousseff por abuso de po-
der político na campanha. Um dos 
exemplos citados para justificar a 
representação será a suspeita de 
que os Correios favoreceram a en-
trega de material gráfico da candi-
datura petista. A ação precisa ser 
apresentada antes da diplomação 
da petista. Esse tipo de ação é de 
competência do corregedor-geral 
eleitoral, o ministro João Otávio de 
Noronha, conhecido por ter boas 
relações com o PSDB.  A nova 

ofensiva tucana no TSE inclui ainda 
representação por irregularidades 
no financiamento de campanha e 
Ação de Impugnação de Mandato 
Eletivo. O PSDB, que vem dizendo 
que não incentivará movimentos 
pelo impeachment de Dilma, quer 
ter com essas ações uma carta na 
manga para, caso se comprove 
ligação das contas da campanha 
com o escândalo da Petrobras, 
pedir a cassação.  No relatório al-
ternativo na CPI da Petrobras, os 
tucanos pedirão a responsabiliza-
ção civil de todos os membros do 
conselho da estatal que aprovaram 
a compra da refinaria de Pasade-
na, entre eles Dilma.

Redução da maioridade penal 
 Mais de 90% dos brasilei-
ros querem redução da maioridade 
penal. Pesquisa da CNT (Confede-
ração Nacional dos Transportes) 
em conjunto com o Instituto MDA 
revela que 92,7%dos brasileiros 
são a favor da redução da maiori-
dade penal atualmente de 18 anos, 
para 16. Outros 6,3% são contra e 
0,9% não opinaram. O resultado é 
semelhante à pesquisa Datafolha 
sobre o assunto divulgada ante-
riormente. O Datafolha no entanto, 
ouviu apenas paulistanos. A redu-
ção da maioridade penal voltou ao 
noticiário quando o universitário 
Victor Hugo Deppman, 19 anos foi 
assassinado em frente ao prédio 
onde morava em São Paulo, su-
postamente por um adolescente 
de 17 anos que completou 18 anos 
poucos dias depois. À época o go-
vernador de São Paulo, Geraldo 
Alkmin (PSDB) levou ao Congres-

so Nacional projeto de aumentar 
o rigor na punição a menores que 
cometerem crimes hediondos. O 
projeto, no entanto, não pedia a re-
dução da maioridade penal. A prin-
cipal medida aumenta de três para 
oito anos o período máximo de 
internação do adolescente que co-
mete crimes hediondos, como es-
trupo, homicídios e sequestros. O 
ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardoso se posicionou de maneira 
contrária à redução da maioridade 
penal por entender ser ela "incons-
titucional", nos termos do que está 
hoje consagrado na Constituição 
Federal. (Jornal Voz de São João 
- São João Nepomuceno/MG)      
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Bezerro: análises e perspectivas 
 Um dos fenômenos mais 
recorrentes do mercado pecuário 
nacional e internacional é o ciclo 
de preços. O mercado de bezerros, 
assim como o de carne e matrizes, 
também é influenciado por este ci-
clo, com uma diferença: o impac-
to do preço do bezerro na cadeia 
pecuária é muito forte. Seria muito 
mais fácil se apenas a lei da oferta 
e da demanda ditasse as regras do 
jogo, porém, esse processo é mui-
to mais complexo e ainda envolve 
outras variáveis que não apenas 
o boi (carne) em si. Este ciclo foi 
contabilizado no Brasil no final da 
década de 70 e fatores como os 
índices zootécnicos da atividade, 
o comportamento climático dos 

maiores centros produtores, a 
economia nacional e a dupla ap-
tidão das fêmeas (gerar bezerros 
e produzir carne), podem contro-
lar o comportamento, encurtando 
ou alongando o ciclo. De maneira 
resumida, em época de baixa de 
preços da arroba de boi gordo, os 
produtores tendem a aumentar o 
abate de matrizes na tentativa de 
amenizar prejuízos e aumentar as 
receitas. Dentro deste contexto, em 
um primeiro momento, a tendência 
dos preços é cair ainda mais, em 
virtude do maior volume de abate 
de animais. Saiba mais na análise 
“Bezerro” na edição de dezembro 
do Guia do Criador 2015. (Fonte: 
Guia do Criador - Revista AG)

A Paz de Deus, a Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e a 
Comunhão do Espírito Santo sejam com todos(as) os (as) 

leitores(as) de o Jornal de Negócios, Amém!

"Binge" - (Destempero) tem nome: carência!

Caros(as) leitores(as),

 Em nossa última fala, mesmo sem 
querer, ficou provada a Existência de Deus. Con-
cordam? Se não, vejamos: no princípio era o 
CAOS [do gr.cháos, atr. do latim chaos.] S.m. 1. 
Hist. Filos. Nas mitologias e cosmogonias pré-
-filosóficas: vazio obscuro e ilimitado que precede 
e propicia a geração do mundo; abismo:" Assim o 
Deus poderoso, ardente de vida, faz surgir do caos 
o homem, a mulher, os astros" (Graça Aranha, A 
Estética da Vida, p. 51-52). 2. Grande confusão ou 
desordem. Hoje é a PSORA - Terreno criado pelo 
pecado (desobediência, transgressão) que fez e 
faz com que o Espírito Santo de Deus se retire do 
homem, deixando-o vazio-carente e habitado por 
miasmas-demônios. A mulher na menopausa (fim 
das regras) também não cria mais, coincidente-
mente. Por isso, prezados(as) leitores(as) saibam 
vocês que a menstruação feminina objetiva lem-
brar ao homem sua origem transgressora, através 
de nossos primeiros pais, Adão e Eva, ou seja, a 
sua condição de criatura e consequentemente não 
filho de Deus; e aquele que pensa não ter nada 
com isso deve, também, "reivindicar" a Deus-Pai 
o direito de não "retornar ao pó". Aqui, vale lem-
brar que a mulher é a única fêmea na natureza a 
menstruar regularmente, porque é a única que foi 
expulsa do Paraíso. A palavra de ordem a ser risca-
da da vida de todo ser humano [homem e mulher] 
de qualquer idade é carência. Não se permita ser 
carente ou, em o estando, não se conceda sê-lo. A 
carência é o fator responsável, a essência-origem, 
e por isso mesmo detrás de tudo o que de ruim, 
de mal, de negativo, de destrutivo, de perverso e 
de deformativo da mente (psique, alma humana). 
Carência (falta; privação; carecimento). Do que? 
Ora, se o miasmático-demoníaco, pilórico, é con-
sequente "à perda do paraíso" (ausência do Espí-

rito Santo de Deus em nós) logisticamente a ele 
atribuímos de maneira inequívoca toda a infelici-
dade humana. As guerras, que são exemplos dos 
erros transcendentes do homem genérico, reve-
lam o desajuizamento mental do homem: Quanto 
mais profundamente o esteja, maior a carência e 
a virulência para consigo mesmo e também para 
com o próximo e à espécie; o homem não pode ig-
norar sua incapacidade de auto-suficiência e aqui 
surge o grande lance, a chave para o sucesso, 
para o êxito, para a felicidade: Humildade é isso, 
a virtude do reconhecimento de nossas fraque-
zas, levando-nos a preencher o vazio de maneira 
original e genuína evitando,impedindo o *Binge, 
portanto, sem imitações ofuscantes daquilo ou 
de tudo aquilo que nos impeça apercebermo-nos 
que o mais grave e fatal da carência, é o atestado 
que ela passa do desconhecimento da Pessoa do 
DEUS TRIÚNO: “Porque Deus amou o mundo de 
tal maneira, que deu o seu filho unigênito para que 
todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha 
a vida eterna”. (S.João: 3,16). "E o meu Deus, 
segundo a Sua riqueza em glória, há de suprir 
em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessida-
des", ou seja, com ELE e NELE não há privação 
- carência: "O Senhor é o Meu Pastor e nada me 
faltará". “Ora, àquele que é poderoso para fazer 
tudo muito mais abundantemente, além daquilo 
que pedimos ou pensamos, segundo o poder que 
em nós opera; a essa glória na igreja, por Jesus 
Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre, 
Amém”. (Salmos: 23,1; Efésios: 3.20,21). *BINGE: 
Termo proposto por endocrinologistas norte ame-
ricanos buscando definir o momento de  maior 
voracidade por comida. Por considerarem os en-
docrinologistas brasileiros palavras como compul-
são e semelhantes as que mais se aproximam do 
seu real significado em português, "sem, contudo, 
traduzi-lo literal e essencialmente" (sic) é que o 
original inglês tem sido mantido (sic). Permito-me 
a audácia da imodéstia em considerar a palavra 
destempero como a que melhor representa a vi-
venciação plena do vazio carencial: Binge  é todo 
destempero consequente ao vazio da carência 
do Espírito Santo de Deus no ser humano, pon-
do de manifesto a sua carnalidade oriunda da 
psora, que é a responsável pelo terreno que se 
criou favorecendo a hegemonia da carne (alma-
-psique+corpo) sobre o espírito. Experimentem os 
médicos expressá-la em substituição aos consa-
grados "pitís" e "piripaques" e me darão razão:” 
É Binge!", "Teve um Binge!". Fantástico mesmo 
se dissessem: Tem demônio! Oremos, em nome 
do Senhor Jesus e o Espírito Santo o(a) libertará. 
Amém!!! Fiquem com Deus e um grande abraço 
a todos(as) os(as) leitores(as) do  JORNAL DE 
NEGÓCIOS.

Exportação de carne bovina do Brasil 
será recorde em receita em 2014

 As exportações de carne 
bovina do Brasil deverão fechar o 
ano de 2014 com um recorde de 
mais de US$ 7 bilhões, superando 
a marca registrada no ano passa-
do, prevê a Abiec, associação que 
reúne os exportadores. No ano, 
até novembro, as exportações do 
Brasil somaram US$ 6,5 bilhões, 
aumento de 8,16% em compara-
ção com o mesmo período do ano 
anterior, segundo nota da associa-
ção. As exportações, no entanto, 
devem ficar abaixo do estimado. 
Em agosto, a associação chegou 
a falar que as vendas externas do 

Brasil poderiam chegar perto de 
US$ 8 bilhões. Em volumes, as ex-
portações de janeiro a novembro 
somaram 1,424 milhão de tonela-
das de carne (+ 4% ante 2013), o 
que indica que o País, que exporta 
pouco mais de 100 mil toneladas 
mês, dificilmente baterá os embar-
ques de 1,62 milhão de toneladas 
de 2007. A Abiec não fez referên-
cia a recordes em volumes no co-
municado. Para 2015, a associa-
ção prevê recordes de embarques 
em receita e volumes, de US$ 8 
bilhões e 1,7 milhão toneladas, 
respectivamente. (Fonte: Reuters)
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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

“Ficou evidenciado, no caso, o abuso de autoridade”, 
diz magistrado que presidiu sindicância

Juiz do Maranhão que perdeu voo e mandou 
prender funcionários da TAM é afastado

 O juiz Marcelo Testa Bal-
dochi – que mandou prender três 
funcionários da empresa aérea 
TAM, no aeroporto de Imperatriz 
(a 636 km de São Luís), após che-
gar atrasado para um voo e ser im-
pedido de embarcar – foi afastado 
de suas funções na manhã desta 
quarta-feira. Também foi aberto 
um processo administrativo disci-
plinar (PAD) contra o magistrado. 
O juiz pode recorrer da decisão. O 
afastamento, por tempo indetermi-
nado, foi decidido na última ses-
são ordinária do Tribunal de Justi-
ça do Maranhão antes do recesso 
de fim de ano. O desembargador 
Antonio Fernando Bayma Araujo, 
que presidiu a comissão de sindi-
cância do TJ-MA, foi a Imperatriz 
nesta semana ouvir os envolvidos. 
Hoje, ele propôs no plenário do 
TJ-MA o afastamento do juiz. - Fi-
cou evidenciado, no caso, o abuso 
de autoridade do magistrado e seu 
mau exemplo para o todo o Poder 
Judiciário - disse ele ao jornal o 
Globo. O episodio prisão dos três 
funcionários da TAM ocorreu na 
noite do último dia 6, no aeroporto 
Renato Cortez Moreira, em Impe-
ratriz, e foi gravado em uma celu-
lar por uma pessoa que estava no 
guichê da empresa aérea. - Quie-
tinho. O senhor está presinho, não 
sai daqui. Pra aprender a respeitar 
o consumidor - diz o magistrado a 
um atendente da empresa aérea. 
— E o senhor também - afirma o 
juiz a outro funcionário que supos-
tamente tenta intervir a favor do 
colega. A Polícia Militar foi cha-

mada e conduziu três funcionários 
apontados pelo juiz ao Plantão da 
10ª Delegacia Regional de Impe-
ratriz. Eles foram ouvidos e, em 
seguida, liberados. Um dos fun-
cionários conduzidos à polícia, 
o despachante de voo Argemiro 
Augusto, disse a colegas de tra-
balho que se sentiu “humilhado” 
pelo juiz, já que os procedimentos 
de embarque tinham sido encerra-
dos. Outro funcionário conduzido, 
o agente de bagagem Alessandro 
Rodrigues, afirmou, em reporta-
gem do “Fantástico”, que “é tris-
te para um pai de família sair de 
casa para trabalhar e de repente 
se deparar com uma situação 
dessa”. Até agora, o juiz não quis 
falar diretamente com a imprensa 
mas, diante da repercussão do 
caso, Marcelo Baldochi prestou 
esclarecimentos em carta públi-
ca divulgada na internet: “O voo 
marcado para as 21h02 admitia o 
embarque, segundo as normas de 
aviação civil e do que consta do 
próprio bilhete, 15 minutos antes 
da partida”, disse. “Todavia, mes-
mo com o check-in em mãos, às 
20h32, os passageiros Marcelo 
Baldochi e Camila Costa foram 
impedidos de embarcar sob a ale-
gação de que deveriam estar no 
local às 20h”, relatou o juiz. O ma-
gistrado ainda disse que o agen-
te da TAM não prestou qualquer 
informação e disse que “não era 
problema dele”, isolando-se numa 
sala da companhia. Baldochi infor-
mou ter registrado às 20h42 uma 
ocorrência na Infraero/Anac con-
tra a companhia e seu agente. Por 
fim Baldochi ainda afirmou que “o 
agente incorreu em ilícito civil e 
criminal, e toda e qualquer pessoa 
pode dar voz de prisão e chamar 
a polícia”. “Está na lei e ali se fa-
zia presente um consumidor que 
exigia seus direitos”, completou. 
(Fonte: Portal G1)

Criatura misteriosa é encontrada em 
praia após tempestade na Califórnia

 Uma criatura misteriosa, 
que chamava atenção por con-
tar com dentes e garras afiados, 
foi encontrada em uma praia de 
Santa Barbara, no estado da 
Califórnia (EUA), após uma tem-
pestade. O animal não identifica-
do deixou moradores perplexos. 
Ninguém sabe de onde ele poder 
vindo.
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Bombas de Venina envenenando Graça Foster podem atingir 
Dilma e Lula - que reza por silêncio de Paulinho

 O Presidentro Lula da 
Silva guarda uma esperança de 
que seu santificado nome per-
maneça de fora de qualquer de-
núncia concreta na fase de alvos 
políticos dos processos da Ope-
ração Lava Jato. Investigadores 
da Lava Jato já detectaram que 
emissários de Lula já negociam 
uma "trégua" com o "colaborador 
premiado" Paulo Roberto Costa, 
para que ele poupe Lula e Dil-
ma em próximos depoimentos, 
fatalmente ao Supremo Tribunal 
Federal. Lula nunca esteve tão 
vulnerável, já que não tem mais 
direito a foro privilegiado. A blin-
dagem começa a ficar atingível 
pela lama ácida do Petrolão. Se 
Paulinho fizer como Marcos Valé-

rio, no Mensalão, tudo fica como 
dantes no Palácio do Abrantes. 
Cumprir tal trato, diante de tanta 
pressão, será nada complicado... 
Já existem provas documentais 
suficientes nas investigações e 
"colaborações premiadas" da 
Lava Jato para envolver os no-
mes do ex-Presidente Lula da 
Silva e da atual Presidenta Dilma 
Rousseff no esquema bilionário 
de lavagem de dinheiro desviado 
em contratos superfaturados en-
tre empreiteiras e o poder públi-
co. O segundo mandato corre o 
risco concreto de nem começar, 
por causa do estouro da tubula-
ção de safadezas do Petrolão. 
Esta é a avaliação que circula, 
de modo ainda impublicável, 
entre as principais lideranças 
políticas do Brasil, da oposição 
à situação. As bombásticas re-
velações da geóloga de carreira 
da Petrobras, Venina Velosa da 
Fonseca, deram uma calça ar-
riada no Palhaço do Planalto, 
que perdeu a Graça (literalmen-

te). "Exilada funcionalmente" 
em Cingapura, depois de sofrer 
ameaças pessoais e contra seus 
filhos, a ex-gerente da área de 
Abastecimento da Petrobras re-
solveu tornar públicos, ao jornal 
Valor Econômico, seus e-mails 
para Graça Foster e toda a di-
retoria da empresa, advertindo 
sobre o sistema de corrupção 
que a Lava Jato trouxe à tona. O 
veneno de Venina contaminou o 
chefão Lula. Em conversa com 
Paulo Roberto Costa, em 2008, 
o agora "colaborador premia-
do da Lava Jato" teria feito um 
desabafo a Venina, apontando 
para o retrato de Lula na parede: 
"Você quer derrubar todo mun-
do?!".  A queda parece inevitável. 
O ex-Presidente permanece em 
seu estado de silêncio público 
agonizante. Sem coragem para 
encarar abertamente a impren-
sa livre (e não seus blogueiros 
amestrados por verbas públicas 
e outros dinheirinhos que sabe-
-se de lá de onde vêm), Lula 
nada fala. Ontem, no entanto, o 
Instituto Lula foi forçado a emitir 
uma nota (de imprensa) tentando 
desvincular o ídolo mor da seita 
petista daquele sujeito que (nos 
bons tempos) era tratado ami-
gavelmente como "Paulinho". 
Na humorística alegação do IL, 
"o ex-diretor da petrobras Paulo 
Roberto Costa disse à CPMI que 
jamais discutiu os desvios da 
Petrobras com o ex-presidente 
Lula ou com a presidente Dilma". 
Mais hilária foi a reação de Dilma 
Rousseff, ontem, na subida da 
rampa interna de um Ciep (esco-
lão feito pelo ídolo dela, Leonel 
Brizola), em Itaguaí. Ao lado do 

governador Luiz Fernando Pe-
zão, Dilma, morrendo de dar um 
pezão na imprensa, ouviu de um 
repórter a indesejada solicitação: 
"Presidente, fala com a gente 
sobre a Petrobras". Como uma 
pop star de blusa vermelha, que 
vai ganhar um Oscar de efeitos 
especiais, Dilma abriu um sorri-
so, deu um tchauzinho e jogou 
um beijinho para os jornalistas. 
A cena seria simpática não fos-
se uma fuga vergonhosa de um 
escândalo que, se não impedir a 
posse para o segundo mandato 
(o que é pouco provável), fatal-
mente vai lhe causar desgaste e 
ingovernabilidade até um impe-
chment político ou natural (por 
pressão psicológica que lhe afete 
a saúde). Dilma já era! Sem nun-
ca ter sido Presidente (para os 
petistas virou Presidenta e para 
os adversários ou inimigos não 
passa de uma Presidanta - o que 
é uma agressão imperdoável a 
um animalzinho tão inteligente). 
Na verdade concreta do maçom 
alemão Goethe, Dilma é a Viú-
va Porcina do chefão $talinácio. 
Para quem não tem cultura no-
velesca, Porcina é uma perso-
nagem de "Roque Santeiro", do 
falecido Dias Gomes, conhecida 
como "aquela que foi sem nunca 
ter sido". Pobre Dilma que tem a 
missão impossível de preparar a 
volta de Lula em 2018, mesmo 
sem saber se consegue chegar 
até lá politicamente inteira... O 
"Cartel Tupiniquim", que coman-
da o governo do crime organiza-
do no Brasil, nunca esteve tão 
abalado... (Jorge Serrão. Edição 
do Blog Alerta Total de 13 de De-
zembro de 2014).

Brasil precisa julgar crimes dos dois 
lados na ditadura, diz diretor de ONG

 O diagnóstico é con-
tundente: o chileno José Miguel 
Vivanco, 53, diretor-executivo da 
divisão Américas da ONG Human 
Rights Watch, diz que o Brasil 
está atrasado e precisa de cora-
gem para julgar os acusados, de 
ambos os lados, de crimes duran-
te a ditadura militar (1964-1985). 
O atraso "demonstra a debilidade 
da causa dos direitos humanos 
no país", diz. Para o ativista, o 
relatório da CNV (Comissão Na-
cional da Verdade) divulgado na 
quarta (10) é um avanço, mas o 
país deve ainda investigar, julgar 
e punir os responsáveis por cri-
mes cometidos tanto por agentes 
do Estado como por guerrilheiros. 
Ele critica a Comissão por ter ex-

cluído os crimes da esquerda do 
relatório. "Se houve abusos de 
grupos armados irregulares, isso 
deve constar de um informe des-
sa natureza", afirma Vivanco, que 
foi expulso da Venezuela em 2008 
após publicar relatório crítico ao 
governo Chávez.  Para ele, a Lei 
da Anistia -aprovada em 1979, 
reafirmada pelo Congresso após 
a redemocratização e confirma-
da pelo STF em 2010– não pode 
obstruir julgamentos.  Vivanco se 
baseia na decisão da Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos 
que, em 2010, sentenciou o Brasil 
a investigar crimes da ditadura e 
punir seus autores para afirmar 
que o direito evoluiu e a impunida-
de é inaceitável. (Fonte: Site UOL)


