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ANUNCIE NO

 Devido as chuvas se-
veras na região do Bugre, a 
ponte sobre o córrego cedeu e 
após dois incidentes a Prefeitu-
ra Municipal do Prata, através 
da Secretaria de Obras, Agri-
cultura,  Meio Ambiente e em 
parceria com a Souza Cruz foi 
realizado em tempo breve sua 
reconstrução  de 10 metros de 
comprimento o que ajuda a co-
munidade local a escoar produ-
ção, transporte e transporte de 
alunos.

Ponte sobre o córrego Bugre
 Dia 13 de Janeiro, a 
Carreta do Hospital do Câncer 
de Barretos esteve na cidade do 
Prata, onde os pacientes cadas-
trados tiveram a oportunidade de 
fazer exames preventivos contra 
o câncer de colo de útero e prós-
tata, além de serem analisados 
quanto a lesões de pele. A car-
reta ficou em frente a Policlínica 
- Conceição Aparecida, com o 
intuito de estimular a prevenção. 

A Prefeitura do Prata por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
segue com a campanha de orien-
tação. Agradecemos a parceria 
do Hospital do Câncer de Barre-
tos, juntamente com a campanha 
Direito de Viver. Lembrando que 
a para melhorias da população, 
sempre poderão contar com re-
cursos da Prefeitura, pois não 
estamos fazendo mais que nossa 
obrigação.

Carreta do Hospital 
do Câncer de Barretos

 O Secretário de Saúde 
Ricardo Ticly juntamente com a 
Prefeitura Municipal do Prata en-
tregaram uniformes aos trabalha-
dores do Com - Centro Odontoló-
gico Municipal, visando o conforto, 

e até mesmo para que possam 
economizar nas despesas de 
vestuário. Esta iniciativa também 
é uma forma de valorizar os inte-
grantes da nossa equipe, que tan-
to faz pela nossa saúde.

Entrega de uniformes
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CURTINHAS E RAPIDINHAS
INSCRIÇÕES PARA AS ATIVIDADES 
NOS CENTROS DE MÚLTIPLO USO 
-A Prefeitura do Prata e Secretaria de 
Ação Social, Trabalho e Promoção 
Humana, informam que no dia 19 de 
janeiro iniciam as  inscrições  para as 
atividades de futebol, capoeira, dança, 
alongamento, artesanato, violão, com-
putação e corte e costura, das 08:00 às 
11:00 horas e das 13:00 às 17:00 ho-
ras, nos Centros de Múltiplo Uso. Apre-
sentar RG e CPF no ato da matrícula.
ESBANJAMENTO - Mas o cúmulo do 
esbanjamento acontece com a água. 
O nosso planeta é privilegiado no uni-
verso. Nos planetas só pode haver vida 
mais complexa, caso existam atmosfera 
gasosa com oxigênio, calor adequado, 
nutrientes, iluminação, e especialmente 
água. Todos os planetas que conhece-
mos não têm essas condições básicas. 
A única exceção é o planeta terra (ou 
o planeta água). O Criador caprichou 
exageradamente, e nos brindou com 
grande quantidade do precioso líquido. 
“Vós que tendes sede, vinde às águas” 
(Is 55, 1).  E veja, o Brasil é possuidor 
de 13% de toda a água doce do mundo. 
Não temos desertos, mas apenas regi-
ões de semiárido. Vivemos na impres-
são de que é um tesouro inesgotável. 
Por isso fazemos gastança irracional, 
não nos importamos com vazamentos, 
poluímos sem escrúpulos. Por causa 
do desperdício, que ultrapassa os 50%, 
o poder público precisa buscar água 
em regiões cada vez mais distantes. A 
natureza não tardará em apresentar a 
conta. Se há uma formação que nos fal-
ta é saber cuidar da água, de maneira 
econômica e agradecida.
OCORRÊNCIA POLICIAL – Explosão 
de caixa eletrônico na cidade de Piraju-
ba, por volta 3h e 30 minutos, os auto-
res estavam VW Parati de cor escura, 
explodiram o caixa da agencia do Ban-
co Sicoob. Sem maiores dados. Dis-
pararam vários tiros e espalharam os 
chamados “miguelitos” nas ruas próxi-
mas da agência para furar pneus, para 
evitar perseguição. Não foi diferente 
também na cidade de Campina Verde, 
destruíram os caixas eletrônicos, sen-
do parte do prédio foi abaixo devido a 
quantidade de dinamite usado. 
FIQUE ATENTO PARA AS NOVAS 
REGRAS DO DETRAN – A renovação 
da carteira de habilitação deve ser re-
novada em 30 dias, após esse prazo 
ela será cancelada automaticamente, 
terá que prestar todos os exames no-

vamente. A multa para tirar a CNH, é de 
R$ 1.200,00, e demora de 2 a 3 meses. 
Se o seu extintor estiver protegido pelo 
soco plástico a multa é de R% 127,50, 
uso de películas escuras multa R$ 
370,70, falar celular dirigindo 574,00, 
furar o sinal vermelho 780,00, ultrapas-
sar na faixa continua ou local proibido, 
1.915,00, farol ou lanterna queimada 
R$ 210,15, pneus lisos 760,65, limpa-
dor de vidros com defeito 202,12, carro 
sem condição de uso 3.340,89, fumar 
dirigindo 193,70, não parar na faixa do 
pedestre 358,98, insulto ou ofensa no 
transito 107,23, som alto, não importa 
o horário 69,73, rodas do carro fora do 
padrão 278,66. Acabou a fara das mul-
tinhas de 68,00 e 125,00, dependendo 
da situação você vai ter que vender o 
carro e ainda vai ficar devendo. 
ACHA QUE A EDUCAÇÃO É CARA, 
EXPERIMENTE A IGNORÂNCIA! 
-“Se você acha que educação é cara, 
experimente a ignorância.” Como con-
selheiros Tutelares, defendemos esta 
ideia, acreditamos que a educação é a 
única forma de combater a ignorância 
que impede os cidadãos de contribuí-
rem para a democracia e ajudarem a 
melhorá-la. Um dos grandes problemas 
da democracia é o avanço crescente 
da ignorância frente ao enfraquecimen-
to de uma educação de qualidade, que 
hoje se encontra condenada à falência. 
Os ignorantes não entendem que a luta 
contra a corrupção começa nos peque-
nos atos cotidianos de cada um. Não 
dar propina, respeitar as leis, ter paci-
ência nas filas, votar com consciência, 
participar da educação dos filhos, co-
brar serviços públicos de qualidade são 
formas de combater a corrupção, mas 
os ignorantes veem isso com outros 
olhos. Para a educação de qualidade 
ocupar o lugar da ignorância que im-
pera, o Brasil precisa investir mais em 
educação, na verdade, deveria dobrar 
os seus investimentos em Educação 
Básica, atingindo o equivalente a 10% 
do PIB. O Brasil investe hoje na Edu-
cação Básica metade do que investem 
os países vizinhos – Chile, México e 
Argentina e seis vezes menos que a 
média dos países da OCDE. Sem pro-
fessores valorizados será difícil vencer 
este desafio. Os países que estão no 
topo da educação mundial, como Fin-
lândia e Coréia do Sul, só conseguiram 
fazer com que a educação de qualida-
de superasse a ignorância dominante 
porque passaram a oferecer salários 
iniciais expressivos e uma carreira atra-
ente para os seus educadores, atrain-
do, dessa forma, os alunos mais bem 

VENDO OU ALUGO UMA CASA 
– Na Rua Vanda de Carvalho, 78, 
com 03 quartos sendo um suíte: 
Tratar (34) 9974-7205.
VENDO 07 TERRENOS – Próxi-
mo à rodovia no Bairro Progresso: 
Tratar (34) 9974-7205
VENDO 01 PICADEIRA NOGUEI-
RA MODELO 6.600: Tratar (34) 
9974-72005

CLASSIFICADOS

preparados do ensino médio. A educa-
ção se destaca como o grande tema 
com capacidade de articular e integrar 
as várias dimensões do desenvolvi-
mento humano. Uma educação de qua-
lidade acessível a todas as crianças e 
adolescentes do país – considerando 
todas as etapas, do infantil ao ensino 
superior – é fundamental para vencer-
mos a ignorância e para que a distribui-
ção da riqueza seja mais justa. Se não 
cumprirmos esse desafio, o Brasil pode 
não dar o salto que a gente quer que 
dê e ficar aquém das expectativas no 
bicentenário de nossa Independência, 
em 2022. Mas temos também de ter 
a consciência de que esse desafio é o 
de promover a educação para além da 
escola. O que queremos é uma socie-
dade pensante, na qual todos têm seu 
papel a cumprir, inclusive os meios de 
comunicação, na formação de valores 
comuns que orientem a perspectiva 
de um país mais justo e solidário, com 
condições e oportunidades iguais para 
todos. (Conselho Tutelar)
O MAL QUE FAZEM AS NOVELAS 
- Certa vez um psicólogo, me disse 
que “as novelas fazem uma pregação 
sistemática de anti-valores”. Enquan-
to a evangelização procura incutir nas 
pessoas uma vida de acordo com os 
valores do Evangelho, a maioria das 
novelas estraga o povo, incutindo nas 
pessoas anti-valores cristãos. As nove-
las, em sua maioria, exploram as pai-
xões humanas, muito bem espelhadas 
nos chamados pecados capitais: sober-
ba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e 
preguiça; e faz delas objeto dos seus 
enredos, estimulando o erro e o pe-
cado, mas de maneira requintada. Na 
maioria delas vemos a exacerbação do 
sexo; explora-se descaradamente este 
ponto, desvirtuando o seu sentido e o 
seu uso. Em muitas cenas podem ser 
vistos casais não casados vivendo a 
vida sexual, muitas vezes de maneira 
explícita, acintosa e provocante; e isto 
em horário em que as crianças e os 
jovens estão na sala. Aquilo que um 
casal casado tem direito de viver na 
sua intimidade, é colocado a público de 
maneira despudorada, ferindo os bons 
costumes e os mandamentos de Deus. 
(Conselho Tutelar) 
DEMOCRACIA NO BRASIL- Cruzei-
-me há pouco com um colega na rua e 
parámos a comentar os recentes acon-
tecimentos. Dizia-me ele que já não 
acreditava em qualquer solução demo-
crática. Perante essa desilusão, per-
guntei-lhe por que, e a resposta dei-
xou-me a meditar: - Porque a primeira 

consulta democrática de que há me-
mória foi a de Pôncio Pilatos ao povo: 
"quem quereis que vos solte, Cristo ou 
Barrabás?" E o povo escolheu o la-
drão... ESTÁ TUDO DITO SOBRE OS 
POLÍTICOS DO MENSALÃO
PREVENÇÃO CONTRA O MOS-
QUITO DA DENGUE - A Supervisão 
de Vigilância em Saúde alerta toda 
população para o risco de nova epi-
demia de dengue em nossa cidade 
e convoca a todos para se unirem no 
combate ao mosquito transmissor, 
limpando as calhas d’água, fechando 
as caixas d’água, lavando os pratos 
de alimentos dos animais, enchendo 
os pratinhos de plantas com areia e 
principalmente, colocando na rua todo 
o lixo e objetos que possam acumular 
água, para a coleta seletiva. Só assim 
nossa cidade vai ficar livre da dengue. 
Prefeitura de Prata, Ação e Trabalho 
por Você. (Imprensa Prefeitura)
FATOS QUE ENVERGONHAM A 
NAÇÃO - Um casal de aposentados 
é morto por assaltantes adolescentes, 
com impiedosas e sanguinolentas co-
ronhadas na cabeça, sob os gritos dos 
carrascos: VAGABUNDOS, IMPRES-
TÁVEIS, NEM DINHEIRO VOCÊS 
TEM PARA NOS DAR? E consumou-
-se o assassinato/tortura. Um jovem 
de 15 anos, viciada em drogas, devia 
28 reais aos traficantes. Esgotadas as 
possibilidades de pagamento, leva-
ram-na para um matagal e arranca-
ram seus dois olhos com marteladas 
incontáveis. Isto mesmo: OLHOS AR-
RANCADOS BRUTALMENTE COM 
MARTELO. Cega para sempre, aos 
15 anos de idade!. Familiares vendem 
duas adolescentes para pagar JUROS 
ao agiota. Ainda falta pagar a dívida. 
Com muita gasolina, incendiaram/
mataram, DOLOROSAMENTE, um 
inocente morador de rua que teste-
munhou crimes. Delegado reage a as-
salto e mata o ladrão. Agora querem 
colocá-lo na cadeia. Os simoníacos, 
com a Bíblia nas mãos, continuam 
enchendo as igrejas e roubando os 
fiéis, ameaçando-os de não irem para 
o céu. Que céu será este?. O men-
saleiro JOSÉ GENOINO posando de 
coitadinho, inocentinho, perseguidi-
nho e martirzinho. Só que nunca teve 
coragem/hombridade para contar a 
verdade a favor da nação. E AINDA 
QUER SER APOSENTADO!  Isto é 
Brasil. Isto é gente nossa. E nós so-
mos culpados porque ficamos quietos 
em nosso canto. Enquanto isso, nos-
sas autoridades...... ficam mais quie-
tas ainda, pensando nas  próximas 
propinas. (Renzo Sansoni)
A NATUREZA NÃO TEM FILIAL E 
NEM SUBSTITUTA - É séria, reser-
vadíssima e não tolera muitos desafo-
ros. Acontece que: precisamos muito 
mais dela do que ela de nós. Quan-
do a sede e o calor batem e a água 
falta, aí a gente lembra que ela não 
brinca e nem dá a mínima bola para 
nossa soberba e lamentações. Irrita-
da/contrariada, a Natureza nos acusa 
através dos maremotos, terremotos, 
nevascas, vulcões, secas monumen-
tais, desertificações, tsunamis, etc... 
A ordem é a de sempre: respeitá-la e 
preservá-la. Enquanto ainda podemos 
fazê-lo. (Renzo Sansoni)
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Nova exigência para pensão por morte 
começa a valer nesta quarta-feira

 Começou a valer nesta 
quarta-feira (14) a primeira mu-
dança na pensão por morte, uma 
das alterações nos benefícios 
sociais anunciadas em dezembro 
pelo governo. A partir desta quarta 
será exigido um tempo mínimo de 
dois anos de casamento ou união 
estável para que o cônjuge possa 
receber a pensão. As outras re-
gras do benefício valem a partir de 
1º de março. Quem já é beneficiá-
rio não será afetado. As medidas 
fazem parte de um esforço para 
diminuir os gastos do governo, 
que espera uma economia de R$ 
18 bilhões neste ano entre todos 
os ajustes, os quais incluem se-
guro-desemprego, auxílio-doença 
e abono salarial. Apesar de alivia-
rem o rombo previdenciário, que 
está em torno de R$ 50 bilhões, 
as restrições para o pagamento 
da pensão por morte (veja quadro 
abaixo) ainda deixam brechas e 
ficam abaixo dos padrões inter-
nacionais. Especialistas em pre-

vidência ouvidos pela reportagem 
dizem que as alterações estão na 
direção correta, tornando mais 
criteriosa a entrada dos benefi-
ciários e, assim, evitando distor-
ções e fraudes. Com as normais 
atuais, as pensões são vitalícias 
para todos, independentemente 
da idade. Em 2013, havia no país 
pelo menos 500 viúvas de 15 a 
19 anos que irão receber o valor 
para o resto da vida. O professor 
de finanças da USP José Savoia 
diz que a inexistência de restri-
ções tornam a pensão por morte 
um dos itens mais preocupantes 
para o governo. Ele cita quatro 
fatores que aumentam os custos: 
a quantidade de recebedores, o 
valor, a duração do pagamento e 
as fraudes. "Isso leva a um gasto 
que chega a 3% do PIB. O seguro-
-desemprego pega menos de 1%. 
A maioria recebe o valor integral 
da aposentadoria, e o tempo de 
pagamento cresce com a expecta-
tiva de vida." (Fonte: Site UOL)

Exportação de carne bovina atinge 
US$ 7,2 bilhões em 2014 

 As exportações brasi-
leiras de carne bovina atingiram 
a marca de US$ 7,2 bilhões em 
2014 – um crescimento de 7,7% 
em comparação com os US$ 6,6 
bilhões do ano anterior – e volume 
de 1,56 milhão de toneladas (3,3% 
superior a 2013). Os bons resulta-
dos foram impactados por fatores 
como a manutenção do status 
sanitário, a perenidade da oferta 
para atender diferentes mercados, 
forte atuação conjunta do setor 
privado e do governo para reverter 
embargos, além da parceria com 
importantes mercados como Hong 

Kong, Rússia, Venezuela e Egito. 
“Tivemos um ano muito bom com 
faturamento recorde novamente. 
Para 2015, acreditamos na conti-
nuidade do cenário positivo para a 
agropecuária brasileira com pers-
pectivas ainda mais otimistas para 
superar novos recordes de expor-
tações, tanto em faturamento – 
previsão de atingir US$ 8 bilhões, 
quanto em volume – expectativa 
de 1,7 milhão de toneladas”, afir-
ma Antônio Jorge Camardelli, pre-
sidente da Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de 
Carne (Abiec). (Fonte: Abiec)

Questão sanitária influencia 
mercado leiteiro do Sul 

 Num ano em que Para-
ná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul tentam colocar em prática 
a Aliança Láctea – plano de ele-
vação conjunta da produção – os 
prejuízos da adulteração de lei-
te gaúcho registrados em 2014 
soam como alerta ao setor. O sal-
do são 41 pessoas presas, cerca 
de 8 mil produtores com cerca de 
R$ 60 milhões a receber e queda 
de mais de 10% nas cotações do 
produto nas regiões que perderam 
credibilidade. Isso considerando 
que o leite adulterado era 0,5% 
da produção. Os três estados 

produzem 34% do leite brasileiro 
(11,77 bilhões de litros), conforme 
o IBGE. As vacas sulistas melho-
raram seu desempenho na última 
década e rendem 80% mais que 
a média nacional. O maior produ-
tor continua sendo Minas Gerais, 
com cerca de 30% da produção 
e da arrecadação. O Sul ganhou 
pontos ampliando a produção e 
também com o recuo de São Pau-
lo (de 8,5% para 5,2% do volume 
nacional), mas agora precisa ga-
rantir qualidade ao consumidor de 
outras regiões. (Fonte: Gazeta do 
Povo)



4 Sexta-feira, 16 de Janeiro de 2015

Sem Medo de Crises!

 O imediatismo é típico 
de muitas empresas brasileiras e 
faz com que seus líderes fiquem 
pensando nos efeitos da chama-
da crise da economia e se esque-
cem de treinar o seu pessoal. Não 
atendem pessoalmente os seus 
clientes, não conhecem mais os 
seus funcionários e quando per-
dem negócios, culpam o mundo.  
O mercado é interessante, asse-
melhando-se a um Campeonato. É 
preciso conhecer muito bem o seu 
time e avaliar com exatidão como 
vai o time dos outros, quem são as 
estrelas dos concorrentes, quem 
está marcando gol, qual é a me-
lhor defesa, quem faz a diferença...  
Acontece que ao olharmos para o 
nosso umbigo, isto é, para dentro 
da nossa empresa, veremos que 
existem pessoas ótimas, marcan-
do gols e atingindo os objetivos e 
metas, executando o que foi pla-
nejado...  Mas também teremos a 
oportunidade de ver pessoas que 
estão marcando gols contra, que 
acham que o cliente é uma maldita 
amolação, pessoas não compro-
metidas com a empresa e o ne-
gócio, e desmotivados que acham 
que nada vai dar certo. A crise qua-
se sempre está na expectativa, isto 
é, na cabeça das pessoas. A dife-
rença entre o comum e o excelente 
está na palavra mais importante do 
dicionário: Atitude! E o foco des-
ta atitude vem em outra frente de 
trabalho chamada resultados. Eu 

tenho sempre colocado que pior 
que uma pessoa que não sabe ler 
é uma que sabe, mas não lê. A di-
ferença básica do americano e o 
japonês quanto à força econômica 
e a explosão do mercado asiático 
no mundo recente foi simples: O 
americano escreveu o livro... O ja-
ponês leu! A resposta para os me-
lhores resultados é não desanimar, 
não entrar na onda de crises, não 
desmotivar, não fazer dos pedregu-
lhos uma montanha e concentrar o 
foco na motivação aliada ao conhe-
cimento com atitude de decisão, o 
que fará tudo mudar. O nome disto 
chama-se: sucesso. Gente é 85% 
emoção e 15% lógica.  Gente pen-
sa e ideias são baratas e abundan-
tes. O que tem valor é o emprego 
efetivo dessas ideias em situações 
que se transformem em ações de 
qualidade e resultados. 
 Para fugir de crises ou 
momentos difíceis e se obter me-
lhores resultados os líderes deve-
rão aprender a potencializar uma 
massa que se encontra estagnada 
e sem desafios – E se tem uma coi-
sa que move o mundo é justamen-
te o desafio. O fracasso descobre o 
gênio. O fracasso fortifica aos for-
tes e é um tempero indispensável 
para as vitórias. Não procure em-
prego, procure trabalho. Ah! Não 
procure trabalho, procure clientes. 
Isso fará toda diferença! Pense nis-
so, um forte abraço e esteja com 
Deus!

 O mais exaltado torna-se o 
mais humilhado:- Zagallo- Porque,segundo 
ele mesmo afirmaria,todos teríamos de 
engolir"o único cidadão pentacampeão 
mundial de futebol do planeta terra"que se 
esqueceu,ou melhor,desconhecia encon-
trar-se ele  no período correspondente ao 
seu "inferno astral",uma vez que os demô-
nios regentes do signo de Câncer(inimigos 
de Leão,signo dele, Zagallo,que aniver-
saria em Agosto)estavam à solta,prontos 
para derrubá-lo,conforme foi feito. Dentre 
as várias brechas ou terrenos criados na 
vida do Zagallo que tornaram-no uma ví-
tima em potencial de satanás e de seus 
asseclas,os demõnios,existe uma que salta 
à vista e é suficiente para derrotar não só 
a ele ,Zagallo,mas a qualquer ser humano 
que a padeça: falta de humildade corrobo-
rada pela arrogância e prepotência,é dizer, 
a autoexaltação,soberba,que é a antítese 
do "vigiai":não vigiou,nem orou,dançou! 
Quem não tem a Deus-Espírito Santo,tem 
signo-demônio. ZAGALLISMO:- Cegueira 
espiritual padecida pelos humanos e cau-
sada pelo pecado da soberba,impedindo-os 
de atingirem os seus objetivos,derrotando-
-os."Antes,dá maior graça.Portanto,diz:Deus 
resiste aos soberbos;dá,porém,graça aos 
humildes.Sujeitai-vos,pois,a Deus;resisti ao 
diabo;e, ele fugirá de vós".(S.Tiago:4,6-7). 
Por que o Ronaldinho?- Ora,claro que o 
diabo,com a permissão de Deus,faria bem 
feito:-atingir o mais importante jogador do 

grupo, para que esse mesmo grupo se 
descontrolasse emocionalmente,como fi-
cou demonstrado. Por que Deus Permitiu? 
Um jovem atleta,famoso no mundo todo,e 
que tem desagradado muito a Deus:ora 
divulgando bebida alcoólica(Brahma)ora 
praticando o pecado da fornicação,ao 
viver,sem sem estar casado,com "sua 
namorada"e,passando à juventude bra-
sileira esse mal exemplo,reprovado por 
Deus;posando nu,procurando simboli-
zar a Cristo no abrir dos braços nessa 
foto;aceitando e gostando de ser ídolo;e 
também por ignorar que o Papa(a quem 
visitara dias antes do Mundial da Fran-
ça)não está incluído nessa promessa:"E 
Eu Rogarei ao Pai e Ele vos Dará outro 
Consolador,para que Fique convosco,para 
sempre;O Espírito da Verdade,que o mun-
do não pode receber,porque,não O vê,nem 
O conhece;mas vós O conheceis,porque 
Habita convosco e Estará em vós".
(S.João:14,16-17).Ah,Como Deus se Ira 
contra eles,os ídolos! Misericórdia,Pai! 
Eles não sabem o que fazem. E o Povo 
Brasileiro?-Deveria,não;deve dar graças a 
Deus por todo o ocorrido, já 'que fica evi-
dente que a reza ,fruto de um sincretismo 
religioso ignorante,não leva a nada,e o úni-
co que consegue é entristecer e irar a Deus 
que se Vê Irreconhecido,Ignorado por uma 
nação idólatra,e entregue aos mais varia-
dos deuses,verdadeiras personificações 
do diabo,que veio a esse mundo para 
"matar,roubar e destruir"(S.João:10,10)
desconhecendo que em Cristo Jesus"Estão 
escondidos todos os tesouros da Sabe-
doria e da ciência"(Colossenses:2,2) e 
por isso mesmo Ele É O CAMINHO E A 
VERDADE E A VIDA,e que o conhecê-
-LO capacita-me a relatar-lhes o ocorrido 
no Chateau de Grand Romaine e Saint-
-Denis,o que também seria possível a 
vocês,caso fossem filhos de Deus:"Mas a 
todos quantos O receberam deu-lhes o po-
der de serem feitos filhos de Deus: aos que 
crêm no Seu nome,os quais não nasceram 
do sangue,nem da vontade da carne,nem 
da vontade do varão,mas de DEUS.
(S.João:1,12-13)Querendo DEUS,até a 
próxima!  Dr.Abdalla.

“O maior benefício de uma crise é justamente este: força-nos 
a pensar diferente. E não vivemos de palavras, promessas ou 

desculpas. Vivemos de resultados”. Gilclér Regina

Episódio-Derrota da Seleção Brasileira de Futebol na final da 
Copa do Mundo na França,em 12-07-1998 por 3x0,diante da se-
leção Francesa.

*Principal Fator Responsável:-Doença(ataque epiléptico)ocor-
rida poucas horas antes do início da partida final vitimando o 
principal atleta do Brasil: Ronaldinho.
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Administração Fazendária de  PRATA 
alerta para as datas de vencimento do 

IPVA 2015

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

 A Petrobrás é a quinta 
maior empresa de petróleo do 
mundo em ativos, calculados em 
320 bilhões de dólares, pela re-
vista internacional “Forbes”. Já 
o seu valor de mercado, expres-
sado nas ações em Bolsa, equi-
vale a 20% do valor patrimonial. 
A competência dos seus quadros 
técnicos, desde a sua origem, 
construíram a empresa orgulho 
dos brasileiros. No presente, a má 
gestão representada pela falta de 
autoridade e conhecimentos, ado-
nou-se do seu comando. Do Con-
selho de Administração à diretória 
executiva. Nos últimos 12 anos, 
a presidência foi ocupada por 
José Eduardo Dutra, José Sérgio 
Gabrielli e Graça Foster. Sindica-
listas e militantes partidários. O 
colegiado executivo tem na pre-
sidência da empresa o coman-
dante e articulador das políticas 
de investimento. É o “primus inter 
pares”. A autonomia das diferen-
tes diretorias, naquelas adminis-
trações, era total e atuavam com 
desenvoltura, ignorando a instân-
cia superior, como se constata 
na “delação premiada” de Paulo 
Roberto Costa. Os delitos envol-
vendo corruptos e corruptores só 
foram descobertos graças ao tra-
balho do Ministério Público Fede-
ral, da Polícia Federal e da Justiça 
Federal. Os governos Lula e Dil-

ma sempre fizeram vistas grossas 
a qualquer investigação na em-
presa. As CPIs criadas foram de-
tonadas no Congresso pelo grupo 
situacionista. É oportuno lembrar 
que em 7 de outubro de 2010, em 
Angra dos Reis, o presidente Lula 
discursava: “No nosso governo a 
Petrobrás é uma caixa branca e 
transparente. A gente sabe o que 
acontece lá dentro. E a gente de-
cide muitas das coisas que ela vai 
fazer.” Certamente a afirmação 
deve estar tirando o sono do ex-
-presidente. Principalmente quan-
do assiste Rodrigo Janot, procu-
rador-geral da República, afirmar: 
“Essas pessoas roubaram o orgu-
lho dos brasileiros.” Nesse início 
de 2015, o inferno astral da Petro-
brás atingiu níveis inacreditáveis. 
Mas com muito trabalho restaura-
dor e vertendo suor e lágrimas de 
vergonha, vai superar a situação 
adversa. Nela existe uma cultura, 
bloqueada nos últimos anos, de 
enfrentar desafios e superá-los 
com competência. Renascerá, 
superando as gestões temerárias 
que marcaram sua história recen-
te. Calcula-se que os desvios fi-
nanceiros canalizados para propi-
nas e superfaturamentos de obras 
de grandes empreiteiras seriam 
de 20 bilhões de reais. Agravado 
com o “genocídio financeiro” prati-
cado no governo Dilma Rousseff, 

subsidiando a venda de derivados 
de petróleo, atingindo o seu caixa, 
calculado em 65 bilhões de reais. 
Para engabelar os brasileiros com 
inflação baixa, a empresa importa-
va petróleo a preços altos e vendia 
no mercado interno a preços bai-
xos. Resultado: em 2010, o endi-
vidamento da Petrobrás era de 62 
bilhões de reais. Ao final de 2014, 
deu um salto quádruplo, atingindo 
280 bilhões de reais. Ao esquar-
tejar a geração de caixa, levou a 
empresa a contrair dívida estra-
tosférica. Afetando o programa 
de investimentos no pré-sal, pro-
jetado em 220 bilhões de dólares 
até 2018. Nos últimos anos o fluxo 
de caixa vem sendo negativo. Até 
o final de 2015, deverá quitar 33 
bilhões de reais do montante da 
dívida. Comprovando a sua via-
bilidade como organização sóli-
da, apesar de tudo, dispõe de 60 
bilhões de reais em reservas. A 
explicação para essa realidade foi 
dada há um século, pelo pioneiro 
na exploração do petróleo norte-
-americano, John D. Rockfeller: 
“O melhor negócio do mundo é 
uma refinaria bem administrada; o 
2º melhor negócio é uma refinaria 
mal administrada; e, o 3º melhor 
é uma refinaria pessimamente 
administrada.” Com direção quali-
ficada e competente, a reestrutu-
ração da Petrobrás é imperativa 
para o desenvolvimento do Brasil. 
Ela responde por 13% do PIB na-
cional, recolhendo 6% do total dos 
impostos arrecadados, acima de 
100 bilhões de reais anualmen-
te. Com situação equalizada e a 
retomada do seu ritmo histórico, 
voltará a ser respeitada interna e 
externamente, A recente desvalo-
rização dos preços internacionais 

do petróleo, determinará revisão 
no programa de investimentos do 
pré-sal. Exemplo: deve abrir mão 
de ser operadora exclusiva do 
pré-sal com 30% de participação 
em todos os blocos exploratórios 
leiloados pela Agenda Nacional do 
Petróleo. O ex-presidente da ANP, 
Haroldo Lima (do PCdoB), diferen-
temente do passado, agora enten-
de que o modelo de partilha deve 
ser revisto. A rigor, ante a conjun-
tura adversa que vive, limitado 
programa de desenvolvimento e a 
venda em áreas do pré-sal, onde 
tem participação de 30%, deve ser 
considerada pela nova administra-
ção. Mantendo intocáveis os in-
vestimentos nos projetos prioritá-
rios. Mesmo porque a queda livre 
dos preços do barril de petróleo no 
mercado internacional será estan-
cada e eles voltarão a um patamar 
não especulativo. Por fim, livrando 
a empresa de interferência políti-
ca-partidária, nomeando com ur-
gência uma direção profissionali-
zada com governança corporativa 
moderna e transparente, será fa-
tor de riqueza para o Brasil e para 
os seus acionistas. O governo bra-
sileiro é acionista majoritário pela 
posse da maioria das ações ordi-
nárias. Mas a maioria das ações 
preferências é patrimônio de 800 
mil acionistas. O governo não é 
o seu único dono. É empresa de 
economia mista e assim deve ser 
administrada. Para voltar a ser o 
que sempre foi: orgulho para os 
brasileiros conscientes. (Hélio Du-
que é doutor em Ciências, área 
econômica, pela Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp). Foi Depu-
tado Federal (1978-1991). É autor 
de vários livros sobre a economia 
brasileira).

Fundamentos sólidos salvarão a Petrobras
Artigo no Alerta Total – www.alertatotal.net  -  Por Helio Duque

 A Administração Fazen-
dária de  PRATA recomenda aos 
contribuintes que não deixem para 
a última hora o pagamento do 
IPVA 2015, pois correm o risco de 
perder o prazo e o desconto para 
pagamento à vista. A primeira par-
cela ou parcela única vence no dia 
19/ janeiro/2015, para os veículos 
com  placa de final 1. A escala de 
vencimentos prossegue até o dia 
30, obedecendo sempre o final de 
placa do veículo. Pagando à vista, 
o contribuinte terá desconto de 
3%. Poderá também parcelar em 
até três vezes (janeiro, fevereiro e 

março), sem direito ao desconto. 
O valor mínimo para pagamento 
em parcelas iguais e consecutivas 
é de R$ 90,00. Veja a escala de 
vencimento:

 As agências dos bancos 
credenciados (BANCO DO BRA-
SIL, BANCOOB, BRADESCO, 
CEF/Casas Lotéricas, HSBC, ITAÚ, 
MERCANTIL DO BRASIL, SAN-
TANDER, BANCO POSTAL BRA-
SILEIRO e Mais BB) já estão em 
condições de receber o imposto. 
Para facilitar o pagamento, o contri-
buinte deve ter em mãos o número 

do Renavam. Poderá ainda usar os 
terminais de autoatendimento e a 
internet para quitar o imposto, bem 
como a Taxa de Licenciamento e o 
seguro obrigatório. 
 Para maiores informa-
ções, deverá entrar em contato 
com a Administração Fazendária, à 
Rua João Almeida Macedo, 703 – 
Centro – Prata.
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Leia semanalmente o Jornal 
de Negócios pela Internet

Acesse o site: 
jornalnegocios.wordpress.com

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

Juros recordes no cartão e no cheque especial acirram 
ira da classe média com banqueiragem de Dilma

 Os juros médios cobra-
dos no Cartão de Crédito chega-
ram a absurdos 11,22% ao mês 
- o equivalente a estratosféricos 
258,26% ao ano -, na medição 
de dezembro feita pela Associa-
ção Nacional dos Executivos de 
Finanças, Administração e Conta-
bilidade. A Anefac constatou que 
esta é a maior usura registrada 
desde julho de 1999, quando a 
taxa era de 11,74% ao mês (ou 
278,88% ao ano). Em novembro, 
a taxa já tinha chegado a 10,90% 
ao mês (ou 246,08% ao ano). A 
conivência governamental com os 
abusos de bancos e financeiras 
no Brasil é tão ou mais grave que 
os infindáveis escândalos de cor-
rupção. Outro vilão dos brasileiros 
(mais de 60% das famílias estão 
endividadas) é os juros do cheque 
especial. A taxa média cobrada 
em dezembro chegou a 8,92% 
(ou 178,80% no ano). O juro mé-
dio cobrado nas operações de 
crédito atingiu 6,30% ao mês (ou 
108,16% no ano). Por isso é mais 

fácil ser ministro da Fazenda in-
dicado por banqueiro (que lucra 
fácil) do que ser um mero cidadão-
-eleitor-contribuinte ou empresário 
no Brasil da usura. Quem ousa 
produzir também se ferra no ca-
pimunismo brasileiro, onde a taxa 
básica de juros da economia (a 
selic) deve subir ainda mais, en-
carecendo o já inviável crédito. Os 
juros médios cobrados de empre-
sas continuam subindo. Os juros 
no capital de giro chegam a 2%. 
A taxa de descontos de duplica-
tas bateu 2,60% em dezembro. A 
tal conta garantida cobrou juros 
de 6,02%. Os números de janeiro 
tendem a piorar ainda mais a situ-
ação dos cidadãos e empresários 
endividados. Não será o tsunami 
de corrupção que derrubará Dilma 
Rousseff. O desgaste fatal para 
ela virá, em alta velocidade, pela 
desestruturação econômica dos 
cidadãos comuns. Endividados, 
com dificuldades para arrumar 
emprego novo ou com os rendi-
mentos mensais achatados pelo 

descontrole dos preços relativos 
da economia, os encalacrados 
farão a pressão necessária para 
a desgraça de Dilma que insiste 
no modelo ortodoxo de proteção 
usura dos banqueiros porque eles 
ajudam a rolar a gastança e o des-
perdício da corrupta máquina pú-
blica. Quem tem o boi na sombra 
e continua ganhando dinheiro por 
inércia ou por estar em alguma ati-
vidade aquecida, ou que não é tão 
penalizada nos ganhos por qual-
quer crise, continua numa boa. 
Mas quem não tem como fechar 

as contas no final do mês começa 
a ficar pt da vida, e pronto para dar 
o troco, a qualquer momento, na 
quadrilha de incompetentes que 
infesta o poder há quase 13 anos 
no Brasil... Enquanto a maioria se 
ferra, ainda assistimos à guerra 
intestina pelos poderes apodre-
cidos. A autofagia, as vaidades 
e a roubalheira sistêmica farão o 
PTitanic afundar. Alguém ainda 
consegue ter dúvidas de que vai 
dar merda no final? (Jorge Serrão. 
Edição do Blog Alerta Total de 13 
de Janeiro de 2015).

Cemig orienta sobre economia 
de energia nas férias 

 O período de férias é 
sempre uma oportunidade para 
descanso e viagens. Um passeio 
tranquilo começa com a observa-
ção de alguns detalhes que po-
dem garantir mais segurança da 
casa durante a viagem e econo-
mia de energia elétrica. Medidas 
simples podem fazer do retorno 
das férias um momento de alegria, 
sem sustos ou prejuízos. Observe 
alguns cuidados informados pela 
Companhia Energética de Minas 
Gerais – Cemig, como retirar os 
equipamentos eletroeletrônicos 
das tomadas, mantendo apenas 
aqueles essenciais à segurança 
e resfriamento de alimentos, por 
exemplo. Além de oferecer mais 
segurança, desconectar os apa-
relhos das tomadas resulta em 
economia de energia. De acordo 
com o engenheiro Leonardo Re-
sende Rivetti Rocha, da Cemig, o 
consumo de aparelhos em modo 
de espera (stand by) pode repre-
sentar 12% do consumo domés-
tico de energia. É importante es-
tar atento a alterações eventuais 
do número de pessoas em casa, 
comum no período de férias, 
quando recebemos visitas. Com 
mais pessoas em casa, aumenta 
a quantidade de banhos e o uso 
do chuveiro, equipamento que 
mais consome energia, devido 
à sua alta potência. A recomen-
dação para economizar energia 
com esse equipamento é reduzir 
o tempo de banho e colocar o 

seletor de temperatura na posi-
ção ‘verão’, o que reduz a potên-
cia em 30% e proporciona uma 
redução no consumo ao final do 
mês de até 10%”, explica o enge-
nheiro. De acordo com Leonardo 
Rivetti, a geladeira é o segundo 
equipamento que mais conso-
me energia em uma residência, 
em virtude do “abre e fecha” ao 
longo do dia. Uma geladeira em 
bom estado de uso funciona 12 
horas por dia, ou seja, 360 horas 
por mês. Regular o termostato 
de acordo com a quantidade de 
alimentos armazenados e a tem-
peratura do ambiente pode cola-
borar para a economia no final do 
mês. O computador também deve 
receber atenção. Apesar de estar 
preparado para funcionar duran-
te horas seguidas e até dias, é 
importante desligá-lo, inclusive o 
estabilizador, em caso de viagem. 
Nas pequenas pausas, desligar 
o monitor conta e muito na hora 
de economizar energia. Ele é res-
ponsável por 70% do consumo 
desse equipamento. É comum 
as crianças dormirem em frente 
à televisão ligada. Para evitar o 
desperdício de energia, caso isso 
aconteça, a dica é utilizar o tem-
porizador para desligamento au-
tomático disponível nos modelos 
de televisores mais atuais. Para 
conhecer mais dicas de economia 
de energia e simular o consumo 
dos equipamentos, acesse o site 
www.cemig.com.br.


