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População opina sobre consumo 
de carne após denúncia de fraude

Operação "Carne Fraca" realizada pela Polícia Federal, apontou a possibilidade 
de produtos adulterados e até vencidos indo para a mesa do consumidor e deixou 

o país em alerta. O que os novaesperancenses pensam sobre o assunto? PÁG. 7
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Política Deputado Estadual Anibelli Neto participa de reunião 
em Nova Esperança para filiações no PMDB. Na 
ocasião, abonou a filiação de Junior Moser no partido.

PÁG. 5

OPINIÃO

PÁG. 2

Os desafios de 
ser prefeito (a)

PINGOS E RESPINGOS

Operação Carne 
Fraca: efeito da 
impunidade no 
Brasil!

PÁG. 3

EDITORIAL

A carne é fraca?
PÁG. 2SAÚDE: Praga do Caramujo Africano volta a incomo-

dar moradores de Nova Esperança. PÁG. 3

ARTIGOS

PÁG. 2

PÁG. 13

Dizemos NÃO à Reforma 
da Previdência Social

O significado do 
Equinócio de Outono

LEGISLATIVO

Pauta da 
5ª Sessão 
Ordinária 

da Câmara 
Municipal de 

Nova Esperança
PÁG. 6

CURSOS NACIONALCONSTRUÇÃO

PÁG. 4

PÁG. 13PÁG. 8 PÁG. 14

Escute o 
Especialista

Negócios DE 
Família x Negócios 

DA Família

Confira 10 
dicas para 
planejar e 

concluir uma 
reforma sem 
sofrimento

Entenda 
o projeto 
de lei da 

terceirização 
aprovado 

pela Câmara



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 24 de março de 2017

2 - GERAL JORNAL NOROESTE

No próximo mês os (as) prefeitos (as) que as-
sumiram o executivo em 2017 completarão os cem 
primeiros dias de mandato.

Para os municípios onde o Jornal Noroeste 
possui forte circulação e identificação com a co-
munidade local poderia citar Nova Esperança, 
Moacir Olivatti (PPS). Alto Paraná, Miro Santana 
(PPS), Atalaia, Fábio Vilhena (PSD), Cruzeiro do 
Sul, Ademir Mulon (PSDB), Floraí, Fausto Herra-
don (PSDB), Paranacity, Sueli Wanderbrook (PP), 
Presidente Castelo Branco, Gisele Faccin (DEM) e 
Uniflor, Alan Petenazzi (PSB).

Os desafios ainda são enormes aos gestores. 
Com projeções nada animadoras de queda no FPM 
– Fundo de Participação dos Municípios e diminui-
ção de receitas, as administrações municipais estão 
trabalhando com o duplo desafio de administrar o 
que se tem e priorizar a economia nos serviços pú-
blicos.

Além disso, os gestores tem trabalhado no sen-
tido de tornar a máquina pública mais eficiente, 
garantindo o teto de gastos, cumprindo com os 
compromissos e mantendo a folha de pagamento 
em dia.

Porém administrar exige gestão. E gestão não 
apenas para aumentar arrecadação ou definir o teto 
de gastos, mas também e fundamentalmente mais 
importante: gestão para resultados. Aquela capaz 
de fazer a máquina pública eficiente, gastando sem 
desperdício, devolvendo à sociedade os serviços de 
qualidade necessários e realizando investimentos.

Prefeitos (as) precisam adotar uma gestão com 
resultados positivos. A população está desacredi-
tada de políticos e o bom momento dos primeiros 
cem dias de governo favorece isso. Embora para 
muitas pessoas, os novos gestores tem a missão se-
melhante a de “super heróis do povo”, é necessário 
que as metas traçadas no plano de governo sejam 
atingidas, mesmo que para isso, tenham que con-
trariar interesses partidários e corporativistas para 
execução de novas medidas visando o interesse co-
letivo.

Aos poucos os gestores vão substituindo o dis-
curso de corte nos gastos públicos por contrata-
ções. As viagens ao centro do poder em Curitiba e 
Brasília já começam a mostrar resultados e assim, 
os (as) prefeitos (as) da região trabalham para ele-
var a administração pública a outro patamar, o de 
realizações e conquistas.

"Os novos gestores tem a missão 
semelhante a de “super heróis do povo”
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“O meu ideal político é a democracia, para 
que todo o homem seja respeitado como 
indivíduo e nenhum venerado”. Albert 

Einstein (1879 – 1955), físico teórico alemão  

***
"Se nós não perdoarmos 
o nosso próximo, é inútil 

orar o Pai Nosso"

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Uma nova proposta para reforma da previdência social do Brasil 
está para ser votada, o que tem gerado grande repercussão e descon-
tentamento, especialmente para a parte mais desfavorecida da nação.

E não sem razão este sentimento, pois na verdade esta proposta des-
respeita vários direitos dos cidadãos e fere princípios constitucionais.

Existem vários pontos pelos quais somos contrários a esta reforma, 
sendo que vale ressaltar alguns deles:

Primeiramente dizemos não quanto à suposta motivação com que 
se faz a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 287/2016, que 
tem o discurso de catástrofe financeira e deficit como justificativa para 
a iniciativa. 

Neste primeiro ponto, discordamos totalmente pois pelos estudos 
feitos por  renomados economistas, o alegado rombo da Previdência 
não existe. Utilizar deste argumento seria um grave descumprimento 
à Constituição Federal, que insere a Previdência no sistema de Segu-
ridade Social, juntamente com as áreas da Saúde e Assistência Social, 
sendo que segundo especialistas, a Previdência  ao longo dos anos, tem 
arrecadado dezenas de bilhões de reais.

Dizemos não à reforma, pois as pretendidas mudanças desfiguram 
o sistema da previdência social conquistado ao longo dos anos e difi-
culta o acesso a aposentadoria e demais benefícios para os brasileiros 
que contribuem durante toda a sua vida.

Dizemos não para a exigência de idade mínima de 65 anos para 
aposentadoria de homens e mulheres.  Um absurdo exigir aposentado-
ria com 65 anos em um país em que muitas pessoas começam a traba-
lhar com baixa idade. A partir de 15 anos tem muita gente trabalhando 
no nosso país, e com trabalho insalubre e difícil muitas vezes. 

Exigir que homens e mulheres se aposentem com a mesma idade é 
rejeitar a dupla jornada que as mulheres vivem em nosso país.

Dizemos não para a exigência mínima de 49 anos de contribuição 
para garantir a aposentadoria integral. Considerando essa idade média, 
quem começar a trabalhar aos 23 só se aposenta com 100% da renda 
aos 72 anos (23+49), ou seja, a partir daí, terá quanto tempo para gozar 
sua aposentadoria?? Trágico e triste.

Dizemos não à redução do valor geral das aposentadorias e a preca-
rização da aposentadoria do trabalhador rural e o fim da aposentadoria 
especial para professores. Com essa mudança, professores, mulheres e 
trabalhadores rurais que antes se aposentariam com 60 anos, terão que 
trabalhais mais cinco para ter direito. 

Os professores que já se desgastam nas salas de aulas, sem estrutura 
adequada, pois o país pouco investe em educação, agora poderão ser 
obrigados a arrastar mais alguns anos de trabalho, ao invés de terem 
a devida recompensa por todo o esforço que fizeram em sua digna la-
buta.

A reforma desconsidera que há milhões de trabalhadores braçais 
rurais em  todos os  Estado do Brasil com baixo índice de desenvol-
vimento humano, cuja expectativa de vida é pouco mais do que os 65 
anos da proposta de reforma.

Mudar a aposentadoria dos trabalhadores rurais dessa forma pode, 
inclusive, aumentar o êxodo rural na busca por empregos que garan-
tam a subsistência do trabalhador, que consequentemente migrarão 
para as grandes cidades e lá padecerão nas periferias.

 Dizemos não às propostas de pensão por morte e benefícios assis-
tenciais abaixo de um salário mínimo e a cumulação da pensão com 
a aposentadoria. Absurdamente revoltante que a classe que faz as leis 
neste país e tenha salários e auxílios inimagináveis pelos brasileirinhos, 
agora queira diminuir o valor destes benefícios para menos de um sa-
lário mínimo! É desumano.

Infelizmente, essa é a proposta que está prestes a ser votada pelos 
trabalhadores do ar condicionado, dos paletós, dos jatinhos e vôos  que 
pouco  se importam com a realidade maciça dos brasileiros deste país 
que enfrentam diariamente filas para atendimento de emergência nos 
hospitais, viajam de ônibus por cerca de horas para chegarem ao traba-
lho, enfrentam salas lotadas com alunos que tem problemas de todas 
as ordens possíveis, labutam de sol a sol, para nos final ouvirem do go-
verno que eles precisam trabalhar ainda mais nestas condições para ter 
direitos à sua aposentadoria.

Vergonhoso. 
Por isso dizemos NÃO ao aumento da idade mínima exigida para 

recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, o BPC, 
que o governo pretende passar de 65 para 70 anos. 

A Previdência Social não é feita para dar lucro ou mesmo empatar. 
Previdência não é banco.

Ao contrário, a previdência deve cumprir sua função social e ser 
um instrumento para garantia da qualidade de vida de um povo que 
trabalha e luta.

A Previdência Social é uma fonte de política de distribuição de ren-
da, tanto na cidade quanto no campo. Se perderemos essa conquista, 
com certeza viveremos um grande retrocesso social.

Por isso, DIZEMOS NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL. DIGA NÃO VOCÊ TAMBÉM!

Dizemos não à Reforma 
da Previdência Social

Os desafios de 
ser prefeito (a)

“A corrupção deforma o sentido 
republicano da prática política”.

Celso de Mello - STF

***

O Brasil está em polvorosa por conta dos últimos 
acontecimentos envolvendo a situação dos 21 frigo-
ríficos denunciados por meio da Operação Carne 
fraca da Polícia Federal. Eles são acusados de come-
terem irregularidades. O fato está gerando negativa 
repercussão internacional e deve afetar diretamente 
a balança comercial brasileira. Dados do Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) 
apontam para acentuada queda nas exportações 
brasileiras. 

O Ministério divulgou que, o Brasil exportou 
US$ 74 mil do produto na terça-feira (21). Antes da 
operação da Polícia Federal, o montante médio das 
exportações em março, por dia útil, foi bem maior: 
US$ 60 milhões.

A operação gerou a desconfiança dos mercados 
internacionais. Não obstante, no Brasil, os consumi-
dores, talvez não a totalidade, estão desconfiados so-
bre a qualidade do produto consumido e a eficiência 
dos  mecanismos de controle adotados no sentido 
de assegurar a qualidade do produto. Os órgãos de 
comunicação do governo destacam que o Sistema de 
Fiscalização dos produtos brasileiros é reconhecido 
internacionalmente, graças à sua “eficácia e rigor”. 

Em Nota o governo destacou: “Organizado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa), esse sistema fornece uma série de me-
canismos e programas que buscam avaliar a quali-
dade do produto que chega à mesa do consumidor 
ou é vendido para outros países. Conheça abaixo as 
principais ferramentas utilizadas pelo governo para 
garantir o controle de qualidade da carne produzida 
no Brasil”.

Os consumidores locais, entrevistados pela re-
portagem do JN foram enfáticos em afirmar que o 
consumo em suas residências continua normal, haja 
vista comprarem em açougues locais cuja procedên-
cia dos animais abatidos teoricamente assegura sua 
qualidade de origem. 

Com efeito, a Operação da Polícia Federal e as 
revelações que vieram à tona via imprensa, prejudi-
cou a imagem da carne brasileira no exterior e isto, 
evidentemente deixa um rastro de desconfiança que 
levará algum tempo para se recuperar.  

Cabe ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) ates-
tar via fiscalização a qualidade dos produtos de ori-
gem animal (comestíveis ou não) que vão abastecer 
o mercado interno ou externo. Um ingrediente ma-
léfico que nos macula negativamente é a corrupção 
e esta, infelizmente, está enraizada em todas as esfe-
ras da nossa sociedade. Aprovação de produtos que 
deveriam ir para o descarte e acabam na mesa do 
consumidor chegam até lá via esteira da corrupção. 
Muita coisa ainda poderá surgir. Em reportagem pu-
blicada pela Agência Brasil, o fiscal Daniel Gouveia 
Teixeira, responsável por efetuar a primeira denún-
cia que culminou com a deflagração da Operação 
Carne Fraca da Polícia Federal, disse acreditar que 
as investigações estão apenas no começo e que mui-
ta coisa ainda estaria por vir. Paralelamente a isto, 
o governo busca atenuar o impacto internacional e 
enxugar gelo com os panos do diálogo. 

O fiscal revelou que os investigados e presos ain-
da tem muito a falar. Para ele, servidor do Minis-
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as 
fraudes sanitárias detectadas até o momento não 
representam riscos à saúde imediata dos consumi-
dores. Menos mal. 

Sentimentos carnais como ganância e corrupção 
juntas,  novamente fazendo estragos na nossa já tão 
castigada economia. Urge uma mudança de men-
talidade em nosso país. Afinal de contas, a carne é 
fraca?

Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, 
Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste, Membro da Associação 
dos Cronistas do Estado do Paraná e Estudante de História.

A carne é fraca?

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com
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Opinião do Blog
Dos 16  aos  65:  são 49 anos de tra-

balhos ininterruptos para se aposentar!
Caso o projeto da Reforma da Previ-

dência enviado pelo presidente Temer ao 
Congresso Nacional seja aprovado, para 
que alguém se aposente aos 65 anos com 
salário integral, é necessário começar a 
trabalhar com carteira assinada aos 16 
anos e permaneça trabalhando ininterrup-
tamente  por 49 anos. Como você vê, não 
poderá  ficar desempregado e  deixar de 
trabalhar nenhum dia. Cá entre nós, você 
acha possível acontecer isso? Num país 
como o Brasil, onde a expectativa de vida 
em muitas regiões do país como o norte e 
nordeste é baixa, assim como  as pessoas 
que trabalham na zona rural ( cana, man-
dioca, laranja, algodão, etc. ), praticamente 
tornar-se-á inviável a aposentadoria. Está 
havendo uma pressão na mídia por par-
te do governo para que essa matéria seja 
aprovada logo, antes que o povo tome 
conhecimento de que praticamente nun-
ca vai se aposentar. Para tanto, deputados 
federais e senadores da base aliada estão 
sendo comprados a preço de ouro para 
votarem logo  tal reforma, mesmo os par-
lamentares sabendo que  tal projeto está 
ameaçando os direitos dos trabalhadores. 
As passeatas que aconteceram no dia 15 de 
março último em todo o país contra essa 
Reforma da Previdência sem uma discus-
são ampla com a sociedade, poderão trazer  
sérios transtornos ao  país.

Operação Carne Fraca: efeito da im-
punidade no Brasil!

A todo o momento surge no Bra-
sil,  um escândalo , na maioria das vezes 
é consequência da impunidade, um ato 
muito comum no país, apesar das leis se-
rem boas, mas não cumpridas. Desta vez, é 
a Operação Carne Fraca, em que fiscais de 
frigoríficos, de abastecimentos, que rece-
bendo altas propinas, faziam vistas grossas, 
protegendo os frigoríficos ao colocarem 
nas gôndolas de supermercados,  carnes 
ou produtos industrializados podres, es-
tragadas ou com datas de vencimentos ex-
pirados.  São 21 frigoríficos, desde os mais 
simples até os mais tradicionais engana-
vam a população brasileira e internacional 
com seus produtos  adulterados.  Como 
o assunto ganhou projeção nacional e in-
ternacional, o Brasil que demorou muitos 
anos  para conseguir projeção no exterior 
na venda de carnes bovinas e aves, chegan-
do  a exportar anualmente 14,5 bilhões de 
dólares, poderá perder esse mercado pelos 
concorrentes internos, tudo em conse-
quência da demora da Justiça em julgar, da 
impunidade dos responsáveis, pelas maze-
las dos políticos brasileiras em proteger tais 
fiscais, uma vez que  irresponsabilidade  já 
vem se arrastando há vários anos. A nível 
de Paraná, esse assunto já é antigo ( mais 
de cinco anos ), pois lideranças políticas 
como o ex deputado federal, hoje Ministro 
da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB-PR) e  
deputados federais  do PP ( o maior parti-
do de corruptos do esquema  da Petrobrás 
) Nelson Meurer, Davi Sperafico e outros, 
exercem forte proteção sobre muitas dessas 
pessoas envolvidas nesses e outros  esque-

mas amplamente divulgados pela imprensa.  
O fiscal agropecuário da  superintendência 
do Ministério da Agricultura e do Abaste-
cimento do Paraná, Daniel Gonçalves,por 
exemplo,  afastado do cargo pela ex minis-
tra da pasta, Kátia Abreu (PMDB-TO), por 
falcatrua,  era o maior bandido e protegido 
do ex deputado federal  Osmar Serraglio 
que o chamava de "grande chefe", pois  re-
cebia  propinas dos frigoríficos para não 
efetuar as devidas fiscalizações.   Nas escu-
tas telefônicas de Daniel Gonçalves, apare-
ce várias vezes nas conversas do esquema 
de propinas, o nome do atual Ministro da 
Justiça, Osmar Serraglio, que agora se vê 
na obrigação de defender a Polícia Federal, 
que faz parte desse ministério. Outro fiscal, 
Gil Bueno, protegido de deputados federais 
do PP do Paraná, também foi afastado pe-
las mesmas razões. Ao  comprar  produtos 
embalados como carnes, nuggets, hambur-
guers, salames, salsichas,lasanhas, etc., fique 
de olho. Quem deve estar muito chateado 
com essa situação é a Fátima Bernardes, 
Toni Ramos, Roberto Carlos, que empres-
taram seus prestígios para propagarem pro-
dutos não recomendáveis. Evidentemente 
que eles não sabiam!

Insulina
A insulina é um hormônio responsá-

vel pela redução de glicose no sangue, ao 
promover  a  sua entrada  nas células. Esse 
hormônio é também essencial no metabo-
lismo de hidratos de carbono, na síntese de 
proteínas e no armazenamento de lipídios. 
Quando a glicose entra no interior das cé-
lulas, sua molécula será quebrada ( chama-
da glicólise), por ação de energia chamada  
ATP ( adenosina trifosfato), gerando mais 
energia para a vida das células e de nosso 
organismo. Produzida no pâncreas pelas 
células Betas, das Ilhotas de Langerhans, a 
insulina é  importantíssima para as pessoas 
com Diabete Tipo 1 ou Insulinodependen-
te, e muitas vezes para as pessoas de Diabe-
te do Tipo 2. A produção de insulina pelo 
pâncreas é em dois níveis. A basal, cuja a  
insulina é para manter a glicose em seus 
níveis normais. Já a produção em bolus, a 
quantidade de insulina secretada é maior 
para atuar em caso de hiperglicemia. 

Tipos de Insulina
Há diferentes tipos de insulina criadas 

sinteticamente disponíveis no mercado e 
divididas quanto ao seu tempo de ação e 
indicações diferentes. Quanto ao tipo a ser 
aplicada assim como a dosagem, depen-
derá de orientação médica. Daremos aqui  
apenas uma noção geral dos tipos e usos 
de insulinas pois o assunto é mais amplo e 
caso você necessite maiores informações, 
consulte o seu Endocrinologista.

• Insulina de ação rápida (regular);
• Insulina de ação intermediária ou pré 

mistura (insulina NPH);
• Análogos de insulina: incluem insu-

linas de ação lenta(ou prolongada) e insuli-
nas ultrarápidas;

• Outras formas de insulinas: pó, spray, 
inalável.

Insulina de ação rápida também cha-
mada de regular, simples ou cristalina:

É a insulina mais comum que temos. 

Após a sua aplicação leva de 30 a 60 minu-
tos para começar a agir.  Seu pico de ação é 
em torno de 2 a 4 horas após a aplicação e 
o seu efeito dura de 6 a 8 horas. Geralmente 
é aplicada antes das refeições ( café, almoço, 
jantar);

Insulina de ação intermediária - 
NPH

Também é uma insulina muito co-
mum e costuma ser usada em esquema 
com insulina regular.  Tem início de ação 
após  2 a 4 horas de aplicação, com um 
pico de ação de 6 a 7 horas após a aplicação 
e age de 10 a 20 horas no organismo. Pelo 
seu tempo de ação é aplica em geral, apenas 
uma vez ao dia. Costuma ser aplicada após 
o jantar ou antes de dormir, dependendo da 
situação do paciente;

Análogos de insulina
São insulinas com modificações das 

normais, usando tecnologia moderna, 
cujos os preços são mais elevados. Exis-
te o análago de insulina de ação  lenta e o 
análago de insulina de ação ultrarápida. 
Análago de insulina de ação lenta - São as 
insulinas chamadas de Detemir e Glargina.  
São melhores que a NPH porque com elas 
evitamos a hipoglicemia pela madrugada. 
A Detemir começa a agir de pois de 1 ho-
ras de sua aplicação, sem picos, e tem um 
período de ação de 17 horas. Já a a Glargi-
na, começa a ação 1hora e meia após a sua 
aplicação, sem picos, com um período de 
ação de aproximadamente 24 horas. Anála-
gos de insulina de ação ultrarápida - Aqui 
temos as insulinas Lispro, Aspart, Glulisina.  
Estas podem substituir a insulina regular 
no momento das refeições. Após a aplica-
ção, 1 hora depois da aplicação já temos os 
maiores picos destas insulinas. Devem ser 
aplicada 20 minutos antes das refeições e o 
paciente deve ingerir carboidratos de rápi-
da absorção. Sua ação dura no máximo 4 
horas.

Mistura de insulinas
Há casos e que o paciente recebe uma 

mistura de insulina NPH e insulina Regular 
para a manutenção do equilíbrio de glice-
mia e o resultado são dos melhores. Sempre 
colocando na seringa, primeiro a insulina 
regular depois a insulina  NPH. Esse tipo de 
mistura já e encontrada no mercado como 
por exemplo 70% de NPH e 30% de Regu-
lar. Lembrando sempre que cada caso é um 
caso e depende do paciente e da orientação 
médica. Deve-se  tomar muita cautela na 
mistura de outras insulinas;

Insulinas em pó, spray, inalável
A tecnologia não para de evoluir  e 

existe um pensamento de que num futuro 
próximo, o uso das seringas para as aplica-
ções de insulinas serão abandonadas por 
outras formas como a insulina pó, spray ou 
inalável. O uso dessas fórmulas de insulina 
ainda não se tornaram rotina para a socie-
dade.

Aplicações e Complicações:  A insu-
lina deve ser mantida em temperatura de 
2ºC  a  8ºC na geladeira ou de 15º a 30º em 
temperatura ambiente, evitando a luz solar, 
e  poderá ser aplicada com seringas e agu-
lhas especiais, além de canetas próprias, em 
pregas cutâneas.  A melhor absorção é no 
subcutâneo do abdome. Mas também po-
derá ser aplicada no braço( segunda melhor 
opção ), nádegas e coxas. Como complica-
ções a insulina poderá ocasionar hipoglice-
mia, anafilaxia e lipodistrofia e a Acantose 
nigrans. 

Ações - a) Induz a entrada da glicose 
nas células, menos nas células nervosas; b) 
Induz a rápida captação, armazenamento e 
utilização da glicose por todo os tecidos do 
corpo, porém, particularmente pelo fígado, 
músculos e tecido adiposo na forma de gli-
cogênio, quando em excesso no sangue; c) 
Induz a penetração de potássio nas células: 
d) Induz a captação de aminoácidos pelas 
células para a síntese das proteínas, arma-
zenamento e  metabolismo  na formação 

dos músculos ; e) Atua na hiperglicemia ( 
diabetes mellitus e gestacional ); f) Auxilia 
no armazenamento das gorduras; g) Insu-
lina e Hormônio de crescimento interagem 
para produzir o crescimento; h) Promove a 
utilização de carboidratos para a obtenção 
de energia, enquanto deprime a utilização 
das gorduras; i) Quando há excesso de car-
boidrato no sangue superior ao que seria 
usado para produção de energia,  a insuli-
na promove a síntese de ácidos graxos que 
acontece dentro do fígado. Esses ácidos gra-
xos são transportados por lipoproteínas até 
o tecido adiposo onde será armazenado em 
forma de triglicérides.

O que é Resistência Insulínica?
É uma situação onde há um desequi-

líbrio entre a quantidade de insulina pro-
duzida pelo pâncreas e o funcionamento 
desta quantidade de insulina. Ou seja, as 
células do nosso corpo respondem cada vez 
menos a quantidade de insulina na corrente 
sanguínea. Com isso, vai acontecendo uma 
diminuição da produção de insulina pelo 
pâncreas. É o que acontece no Diabetes 
Mellitus Tipo 2. As causas da resistência 
insulínica  são, obesidade e sedentarismo.-

Coisas do Cotidiano
• "Território livre da Paraíba", como 

gosta de dizer o seu governador  Ricardo 
Vieira (PSB),  que reuniu os seus correli-
gionários, povo de Monteiro e caravanas de 
oito estados do nordeste, para agradecer à 
Lula e Dilma, responsáveis pelo projeto de 
transposição do Rio São Francisco que aca-
ba de chegar ao município de Monteiro(PB 
). Uma multidão incalculável, nunca a Pa-
raíba havia visto tanta gente assim em um 
mesmo lugar, não parou de ovacionar Lula 
e Dilma por tudo o que eles fizeram pela 
Paraíba, pelo Nordeste. Ao terminar o seu 
discurso inflamado e ovacionados pelo 
povão presente, Lula disse: "Pobre  não é 
problema, mas sim solução". Mais de 12 
milhões de pessoas serão beneficiadas pela 
transposição do Rio São Francisco;

• Com medo de não se reelegerem, de-
putados defendem uma lista fechada, com 
prioridade para os atuais deputados ou os 
caciques dos partidos, cuja a votação seria 
feita ao partido e não ao candidato. Com 
isso,  praticamente não haveria possibili-
dade de novas lideranças partidárias assim 
como permaneceria o chamado foro privi-
legiado. É a eterna malandragem do políti-
co brasileiro que além de ladrão e corrupto, 
quer perpetuar-se no poder. O ex presiden-
te Fernando Henrique também fez duras 
críticas à esse modelo de reforma política  
que os parlamentares estão projetando; 

• As 7hs29m de 20 de março último,  
iniciou-se o outono no Hemisfério Sul. 
De agora em diante até Setembro, há uma 
tendência de  oscilações de quedas de tem-
peraturas. Aquele calor forte  será esporá-
dico. Para quem tem problemas de alergias 
respiratórias, evite  chuvas e sair as noites.-

• Quarta feira última, 22 de março, 
um atentado em Londres, feriu 40 pessoas 
e morreram outras cinco, inclusive um po-
licial. Um homem dirigindo um carro na 
Ponte de Westminster, que atravessa o Rio 
Tamisa, em direção ao Parlamento Britâni-
co, atropelou várias pessoas e tentou entrar 

no Parlamento com uma faca, quando foi 
morto. A primeira ministra britânica The-
reza May, estava dentro do Parlamento na-
quele momento;

• Blairo Maggi,  ministro do Minis-
tério da Agricultura e do Abastecimento 
chamou a Polícia Federal de "fantasiosa e 
idiota" pelas conclusões feitas sobre a ope-
ração Carne Fraca. Na realidade a Polícia 
Federal generalizou a operação quando 
o assunto era apenas localizado. Acabou 
dando um prejuízo incalculável para o país 
pois o assunto foi para no exterior, além de 
deixar centenas de pessoas desempregadas. 
E agora, como é que fica a situação da Polí-
cia Federal? Enquanto isso, Rodrigo Janot, 
Procurador Geral da República, disse que  
o ministro  Gilmar Mendes, do STF, sofre  
de "disenteria verbal e decrepitude moral". 
Janot disse essas palavras porque Gilmar 
Mendes o acusou de ter sido o responsá-
vel pelo  vazamento de nomes de políticos 
da operação Lava Jato para a imprensa.  A 
palavra "decrepitude" significa, enfraque-
cimento, cansado, velhice, senilidade, pes-
soa que tem uma idade avançada, que está 
preste a  acabar, está no fim da vida, em de-
cadência. Essa  é para o ministro Mendes: 
" Quem diz o que quer, houve o que não 
quer".-

• Espaço - Cultura - Música - Chuck  
Berry - Sábado, 18 de março, morreu aos 
90 anos, a maior lenda da história do Rock, 
o guitarrista negro Chuck Berry. Quando 
se fala em biografia, principalmente de 
negros, logo pensamos em reformatórios, 
prisões, drogas, etc. Com Berry, não foi 
diferente. Inicialmente ninguém dava um 
dólar por ele.  Mas o seu talento falou mais 
alto. Como dizia os cronistas musicais, 
Berry foi capaz de aliar  os ritmos bran-
cos com os ritmos negros e criar um som 
simples,  revolucionário e fantástico para 
todas as gerações: Rock`n`Roll."Só existe 
um rei do rock". Seu nome: Chuck Berry, 
afirmou Stevie Wonder. Personagens dos 
mais variados ritmos e canções de todo o 
mundo sofreram de alguma maneira a in-
fluência de tocar, dançar, ritmos, melodias, 
trejeitos  de Berry. Podemos citar  Frejat, 
Ringo Starr, Lenny Kravitz, Stones, Bea-
tles, Hendrix, Pink Floyd, Led Zeppelin, 
Nirvana, Radiohead, Keith Richards, Elvis, 
Michael Jackson, Eric  Clapton, Etta James, 
Same Davis Jr, Queen,  Bandas de Rock, 
Stevie Wonder, Johnny Winter, Stevie Ray 
Vaughan,  etc. "O rock foi muito bom para 
mim. O rock é meu filho e também o meu 
padrasto", afirmava o guitarrista Berry. 
Sempre que se falar em Chuck Berry, 
obrigatoriamente teremos que lembrar  o 
seu show com sua guitarra, sendo acla-
mado  de pé ao executar a famosa "duck 
walk"  (dança do pato ). Chuck Berry, certa 
vez, afirmou aos meninos do mundo que 
qualquer um deles, pobres, ricos, negros, 
brancos, talentosos, desprezados poderiam 
ser um guitarrista como ele, justamente 
na época em que os Estados Unidos mais 
sofria com a segregação racial, por volta 
dos anos 1.950. Depois de dar o seu show 
de guitarra, convidou a todos a dançarem 
o seu sucesso de todos os tempos: Johnny 
B. Goode. Durante muitos anos, essa mú-
sica Johnny B. Goode (Chuck Berry), Ima-
gine (John Lennon) e Stairway to Heaven 

( Led Zappelin ), foram consideradas as 
melhores músicas americanas de todos 
os tempos. Dentro de alguns meses estará 
no mercado um CD de sucessos antigos e 
atuais desse excepcional roqueiro. 

• Passageira que voava da Austrália 
para China, sofreu uma grave queimadu-
ra nos ouvidos, face e pescoço em conse-
quência da explosão dos fones de ouvido 
do avião enquanto ouvia música. Aliás, 
vem acontecendo com uma certa frequên-
cia, problemas com celulares, carregado-
res, fones de ouvidos durante  os voos; 

• Cargos  de fiscais a nível de governo,  
são  sempre  rentáveis pelas grandes  propi-
nas e falcatruas, coisas que  historicamente 
fazem parte da indicação do político brasi-
leiro, pois além dos fiscais dividirem os lu-
cros, também são grandes cabos eleitorais. 
PMDB e PP que tem grande influência nas 
escolhas dos fiscais do Ministério da Agri-
cultura e do Abastecimento no Paraná, 
sabem muito bem disso.-

Bancada da bala do Congresso Nacio-
nal quer armar a população

A bancada da bala, é o nome que se 
dá a frente parlamentar federal constituída 
de políticos que lutam pelo direito de auto-
defesa individual, fundando-se  no direito 
natural de preservação da própria vida 
e  no direito constitucional de defesa do 
lar familiar. Com esses princípios, a ban-
cada da bala se movimenta para alterar o 
Estatuto do Desarmamento aprovado em 
2003, o qual a bancada considera arcaico, 
havendo necessidade de modernização. 
Estudiosos do assunto provam que o ci-
dadão armado o torna mais vulnerável ao 
uso de arma instantaneamente quando 
provocado, aumentando a taxa de crimi-
nalidade.  Dentre os 41 projetos sobre as 
alterações no referido estatuto proposto 
pelo grupo, há um projeto do deputado 
federal catarinense Rogério Mendonça 
(PMDB-SC) que aumentaria as penas 
para crimes cometidos com amas de fogo. 
O Major Olimpio ( PDT-SP ), também da 
bancada, quer o fim da saída temporária 
de presos condenados, aumento de penas 
nos crimes cometidos por agentes da lei. 
Outra luta da bancada da bala e que qual-
quer pessoa com idade igual ou superior 
a 21 anos, teria todo o direito de adquirir 
até seis armas e 50 cartuchos por mês para 
cada uma delas, desde que não tivesse 
antecedentes criminais,  pois segundo a 
bancada, está provado que um país mais 
armado é um país protegido, mais de-
mocrático e livre. As assinaturas já foram 
conseguidas e dentro de pouco tempo essa 
matéria irá a plenário para discussão e 
votação. Em sua opinião, devemos armar 
a população? Pela dedicação à novos pro-
jetos contra o Estatuto do Desarmamento 
que essa bancada está dedicando, acredita-
-se em  propinas dos fabricantes de armas 
no Brasil. Pode não ter sido um grande 
documento, mas está provado que houve 
uma redução da criminalidade em nosso 
país depois da aprovação  do Estatuto do 
Desarmamento. Uma das frustrações de 
Obama foi não ter conseguido o desarma-
mento da população nos Estados Unidos, 
encontrando grande oposição  dos fabri-
cantes  de armamentos pois os americanos  
fabricam 70% do armamento mundial.

ENTRELINHAS
***Parabéns à colaboradora do Centro Clínico Paraná Aline de Oliveira pelo seu aniversário ocorrido na quarta-feira, 22 de 
março. Muito querida pelos seus amigos, ela recebeu inúmeros cumprimentos pela passagem da data. Receba os parabéns 
do colunista Juarez de Oliveira e de seus família***Cerca de 10 governadores estão envolvidos em corrupção na lista de 
Janot***Alguém leu nesta coluna a necessidade de tapar os buracos na rodovia Nova Esperança/Barão de Lucena e o fizeram 
rapidamente.***Muitas pessoas de Nova Esperança passaram no concurso público de Uniflor e que agora estão sendo 
chamados. Comércio e escolas particulares são as áreas que mais estão perdendo funcionários.*** "Não sabemos  definir 
o que queremos mas sabemos o que não queremos" (Mário de Andrade, paulistano, poeta, escritor literário, folclorista, 
musicólogo, foi um dos pioneiros da poesia moderna brasileira - 1893-1945).- 

Praga do Caramujo Africano 
volta a incomodar a população

Além do problema que envolve a saúde pública, 
os moluscos invadem e destroem hortas e jardins. 

Com a retomada das 
chuvas aliada à falta 
de manutenção em 

muitos terrenos da cidade, os 
moradores de Nova Esperan-
ça estão tendo que conviver 
com o aumento significati-
vo no número de caramujos 
africanos. Tornou-se comum 
encontrar dezenas de molus-
cos escalando postes ou per-
correndo áreas gramadas. De 
acordo com dados da União 
Internacional para a Conser-
vação da Natureza (IUCN), 
as espécies invasoras repre-
sentam a segunda maior 
ameaça à biodiversidade em 
todo o planeta, só perdendo 
para os desmatamentos. No 
Brasil, um exemplo com im-
pactos negativos para a natu-
reza, a economia e também 
para a saúde humana é o ca-
ramujo africano, introduzido 
no país no final da década de 
80, importado ilegalmente 
do leste e nordeste africano 
como um substituto mais 
rentável do escargot. 

De acordo com uma mo-
radora, “Além de nojento, 

“A melhor opção é a catação manual com as mãos protegidas 
com luvas ou sacos plásticos. Este procedimento pode ser rea-
lizado nas primeiras horas da manhã ou à noitinha, horários 
em que os caramujos estão mais ativos e é possível coletar a 
maior quantidade de exemplares. Em seguida deve-se incinerá-
-los em uma cova”, informou a Chefe da Vigilância Epidemioló-
gica, Elisa Aramaki

Por onde o caramujo africano passa é deixado um rastro de 
secreção que pode portar microorganismos com capacidade 
de afetar o sistema nervoso central do ser humano, causando 
cegueira, meningite, bem como problemas intestinais graves.

esses caramujos surgem do 
nada e a cada dia aparecem 
mais. A preocupação é se per-
ca o controle por desleixo de 
vários moradores e conforme 
avançam seja mais difícil ex-
terminá-los”, comentou. 

Segundo a Enfermeira 
Chefe da Vigilância Epide-
miológica Elisa Aramaki 
“Esta questão do Caramujo 
Africano realmente preocupa 
porque trata-se de algo endê-
mico, está sempre presente 
entre nós e ele também pode 
nos trazer doenças”. 

O molusco tem a concha 
no formato de cones e apre-
senta tonalidades escuras, é 
grande e pode medir até 15 
centímetros de comprimen-
to, podendo pesar até 200 
gramas. Por onde o caramujo 
africano passa é deixado um 
rastro de secreção que pode 
portar microorganismos com 
capacidade de afetar o siste-
ma nervoso central do ser 
humano, causando cegueira, 
meningite, bem como pro-
blemas intestinais graves. “O 
controle seria a manutenção, 
cada morador é responsável 
pela limpeza de cada quin-
tal, então não tem uma téc-
nica, um veneno, ou algo do 

tipo que é aplicado no cara-
mujo, então quando tem no 
seu quintal, cada morador 
é orientado para fazer a ca-
tação manual mesmo, colo-
car tudo em um recipiente 
e queimar ou colocar cal. O 
que não se deve fazer é esma-
gar, pisar e deixar assim, pois 
assim ele desova e nascem 
mais caramujos. As crianças 
podem manusear , ingerir ou 
levar a mão na boca, causan-
do doenças”, alertou Elisa. 

Os caramujos devem ser 

coletados e queimados. As-
sim que mortos é indispen-
sável que as conchas sejam 
quebradas para evitar que 
novos moluscos se instalem 
nelas, o que será útil ainda 
para evitar o acúmulo de 
água, que pode se tornar um 
recipiente para depósito de 
larvas do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da den-
gue. “A principal providên-
cia a ser tomada é o controle 
pela catação. O uso de pes-
ticidas não é recomendado 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

em função da alta toxicidade 
dessas substâncias. A melhor 
opção é a catação manual 
com as mãos protegidas com 
luvas ou sacos plásticos. Este 
procedimento pode ser rea-
lizado nas primeiras horas 
da manhã ou à noitinha, ho-

rários em que os caramujos 
estão mais ativos e é possível 
coletar a maior quantidade 
de exemplares. Durante o 
dia, eles se escondem para 
se proteger do sol”, finalizou 
a Chefe da Vigilância Epide-
miológica. 

José Antonio Costa
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Apadrinhado pela vereadora de Uniflor, Irene Alencar 
Nunes e pelo deputado estadual Anibelli Neto, o 
jovem Fábio Cardoso filiou-se ao PMDB durante 

concorrida reunião acontecida na sexta-feira (17) nas 
dependências do Hotel Gonville, evento que congregou 
diversas lideranças políticas estaduais e regionais. Fábio 
Cardoso cursa o 5º ano de Agronomia na Unicesumar. 

Na foto também estão o ex-prefeito Silvio Chaves 
(1997/2000) e o ex-vereador e professor Claudio de Brito.

Comemorou 
ontem, quinta-

feira, 23 de 
março, idade 

nova, o Diretor da 
Ortodontic Center, 

dr. Demian 
Yamamoto, 
recebendo os 

cumprimentos de 
sua bela esposa 

Donata Siqueira 
del Grossi, 

familiares, amigos 
e deste colunista.
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Anibelli Neto participa de reunião em 
Nova Esperança para filiações no PMDB

Representante da opo-
sição na Assembleia 
Legislativa do Paraná, 

o vice-presidente estadual do 
PMDB, deputado Anibelli 
Neto visitou Nova Esperança 
no início da noite de sexta-
-feira, 17 de março e falou a li-
deranças partidárias na sala de 
reuniões do Hotel Gonville.

Durante a tarde, Anibelli 
Neto, esteve na Câmara Mu-
nicipal de Presidente Castelo 
Branco falando com peemede-
bistas.

“Sempre preguei o fortale-
cimento do partido e, é nesta 
direção que nós vamos cami-
nhar, fortalecendo o PMDB 
em todo o interior do Estado. 
O partido tem hoje na sua tota-
lidade deputados fazendo opo-
sição ao Governo”, enfatizou o 
deputado.

A reunião em Nova Espe-
rança foi prestigiada ainda por 
peemedebistas de Atalaia, Flo-
raí, Nossa Senhora das Graças e 
Uniflor. Anibelli tem uma forte 
ligação com a região noroeste, 
pois possui familiares nas ci-

Deputado Anibelli é vice-presidente 
estadual do partido e destacou que o 

PMDB está se fortalecendo no interior.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Fotos: Osvaldo Vidual

Deputado Anibelli abonou a ficha de filiação de Junior Moser, acompanhado do ex-prefeito Silvio 
Chaves (presidente municipal do PMDB), ex-vereador Prof. Cláudio, Baiano e Monteiro.

Anibelli Neto recebeu a reivindicação da diretora do Colégio Es-
tadual São Vicente de Paula, Valquiria Kondraski

Em Presidente Castelo Branco, Anibelli se reuniu com peemedebistas na Câmara Municipal.

dades de São Carlos do Ivaí e 
Paranavaí, fortalecendo ainda 
mais sua identidade com repre-
sentante do PMDB nesta região 
do Estado.

O encontro serviu ainda 
para novas filiações ao PMDB, 
foram filiados 17 líderes locais 
principalmente jovens e mulhe-
res, destaque para Junior Moser, 
ex vice-prefeito e candidato nas 
últimas eleições chegando em 
segundo colocado com quase 
41% dos votos válidos.

Moser enfatizou sobre o seu 
retorno ao PMDB, “volto ao 
meu partido de origem ao qual 
fui militante durante 20 anos e 
num momento político acabei 
saindo, porém agora retorno 
com alegria e a disposição de 

trabalhar pelo fortalecimen-
to da sigla local. O PMDB é o 
maior partido do Brasil e tem 
em seus quadros pessoas que 
construíram a democracia bra-
sileira. Agradeço imensamente 
o convite feito pelo Deputado 
Anibelli que me convidou pes-
soalmente para voltar, ele que 
é uma forte voz de oposição 
na Assembleia, sempre votan-
do em defesa dos interesses da 
população paranaense”, frisou 
Junior Moser. 

Anibelli tem dedicado seu 
mandato, também, ao fomen-
to da agricultura familiar e do 
desenvolvimento do esporte e 
do turismo, o combate às con-
cessões abusivas de pedágio e a 
valorização dos servidores pú-

blicos e das empresas públicas, 
principalmente a Copel e a Sa-
nepar.

Para o deputado Anibelli é 
importante promover a oxige-
nação do partido com lideran-

ças novas e de grande potencial, 
“tenho percorrido o estado em 
diversas regiões, como vice-
-presidente do PMDB do Para-
ná, fortalecendo o nosso grupo, 
e aqui em Nova Esperança com 

as filiações de líderes com gran-
de potencial temos a certeza 
que estamos fazendo um bom 
trabalho, é muito importante 
esta oxigenação para o partido” 
comentou o deputado.
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ESTRESSE

A palavra estresse tem seu significado definido no dicio-
nário Aurélio como um conjunto de reações do orga-
nismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, 

e outras capazes de perturbar a homeostase (equilíbrio do 
nosso corpo). 

A vida moderna é cheia de aborrecimentos, prazos, frus-
trações e demandas. Para muitas pessoas, o estresse é tão co-
mum que se tornou um estilo de vida.

Se você se vê frequentemente se sentindo oprimido, com 
cansaço exagerado, que tal tomar algumas medidas simples 
para trazer de volta o equilíbrio do seu sistema nervoso. 

7 dicas para controlar o estresse:
-IDENTIFIQUE A FONTE DO ESTRESSE: Às vezes 

é possível identificar a causa do seu estresse e isso é ótimo. 
O que estressa você? Uma pessoa, uma atividade ou uma 
atitude?Descubra o que é, e se possível, evite!!! Caso não seja 
possível, descubra formas de lidar com a pessoa ou a situação 
de uma maneira que não afete sua saúde.

-NÃO PROCRASTINE: Mais um clichê da vida: “Não 
deixe para amanhã o que você pode fazer hoje”. Todo mundo 
fez ou faz isso, mas ao deixar algum afazer para depois, seus 
compromissos podem se acumular e gerar um baita estresse. 
Pratique o “faça agora” e tente manter sua agenda sob con-
trole.

-EXTRAVASE SUAS EMOÇÕES: Descubra o que faz 
você extravasar, liberar toda aquela carga emocional acumu-
lada. Pratique uma atividade física ou uma luta que faça você 
gastar sua energia. Ou simplesmente não guarde as emoções: 
chore, grite, sorria, coloque para fora. Claro, com moderação.

-VÁ MAIS DEVAGAR: Cada um tem seu ritmo para li-
dar com as coisas, não acelere o seu. Isso gera estresse. Mude 
pequenos hábitos: quando for almoçar, por exemplo, saboreie 
sua refeição com calma. Respire, ande ao ar livre e aproveite a 
paisagem. Desacelere!

-EVITE ATRASOS: E aquela velha história quando você 
se atrasa, literalmente estraga tudo. Tudo bem, ás vezes é ine-
vitável, imprevistos acontecem. Mas, evite ao máximo se atra-
sar em qualquer coisa na sua vida, dessa forma você não gera 
desconfortos e de quebra não enrola seus outros compromis-
sos e atividades.

-NÃO SEJA MULTITAREFA: Isso já ficou claro, mas não 
conseguimos assimilar ás vezes, não é possível fazer tudo ao 
mesmo tempo e sair tudo bem feito. Não dá! Faça as coisas aos 
poucos e dentro do seu limite. “Carregar o mundo nas costas”, 
não vai te trazer boas experiências, só vai te estressar! 

-SIMPLIFIQUE SUA VIDA: praticar todos os itens cita-
dos anteriormente e tomar mais simples suas atividades diá-
rias, as informações que você processa, a organização na sua 
casa e todas as coisas que tem um grande peso na sua vida, 
com certeza reduzirá, e muito, o nível de estresse no seu dia 
a dia.

Faça diferente, preste atenção na sua vida e no que real-
mente é importante, e seja feliz!! 

 “Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico

Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Se você for ao cinema nes-
se fim de semana terá 
um grande dilema para 

enfrentar: Assistir a Power Ran-
gers ou Fragmentado. Tanto um 
quanto outro vem carregado de 
expectativas e figuram como 
grandes promessas do universo 
pop, aguardados ansiosamen-
te por uma legião de fãs. Tudo 
bem que os estilos e as histórias 
são distintas, mas o sentimento 
que levará o público de ambos 
os filmes para o cinema é muito 
parecido.

Vamos começar por Power 
Rangers e a apreensão de uma 
legião de fãs brasileiros extre-
mamente preocupados com a re-
percussão do filme. Produzir um 
filme de herói hoje em dia, em 
Hollywood, tornou-se um desa-
fio, tanto que não só estúdios, di-
retores e produtores sabem disso, 
como também os fãs da história 
envolvida no projeto. Sobre esse 
novo gênero de filmes, Holly-
wood já vem dividida há algum 
tempo entre o grupo que procu-
ra filmes de herói mais realista e 
com uma pegada mais violenta e 
sombria (esse é caso de Logan) e 
outro que prefere histórias que se 

encaminham pelo lúdico, com 
grandes doses de humor, beiran-
do o cômico (temos como exem-
plo, Vingadores e Guardiões da 
Galáxia). Sendo assim, tudo o 
que fica no meio termo entre es-
sas características é vomitado da 
boca dos críticos especialistas, 
ávidos em fazer o que sabem de 
melhor, criticar (sim, eu parafra-
seei o livro do Apocalipse – ri-
sos)!

Diante disso, a nova versão 
de Power Rangers para o cinema 
tem o grande desafio de agradar 
a ambos os grupos, exibindo algo 
original e inovador sem deixar 
de lado as raízes que construíram 
o grande sucesso da série televi-
siva. A série original (que de ori-
ginal não tinha muita coisa), foi 
lançada em 1993 e era um mix de 
cenas de luta japonesas e dramas 
de adolescentes americanos com 
atores ocidentais. Uma aposta 
bastante arriscada feita pela Sa-
ban Entertainment, que adapta-
va séries de live action orientais 
(prefiro o termo Tokusatsu), para 
o público americano.

O filme que chegou ao cine-
ma segue esse ritmo e trilha o 
caminho de sucessos adolescen-

tes recentes, como Jogos Vorazes, 
focando nas questões típicas des-
sa idade. Bem por isso, ele apre-
senta uma construção de per-
sonagens muito bem feita e que 
pouquíssimas vezes foram vistas 
nas séries televisivas da franquia, 
assim, antes de entrar de cabeça 
na trama de Power Rangers, você 
irá conhecer bem quem são Jason 
(Dacre Montgomery), Kimberly 
(Naomi Scott), Zack (Ludi Lin), 
Trini (Becky G) e Billy (RJ Cyler).

Na trama, esses cinco adoles-
centes passam a buscar algo ex-
traordinário quando eles tomam 
consciência de que a sua pequena 
cidade Angel Grove e o mundo 
estão à beira de sofrer um ataque 
alienígena. Escolhidos pelo desti-
no, eles irão descobrir que são os 
únicos que poderão salvar o pla-
neta. Mas para isso, eles devem 
superar seus problemas pessoais 
e juntarem suas forças como os 

Power Rangers, antes que seja 
tarde demais.

Por que ver esse filme? Por-
que mesmo com alguns proble-
mas menores, como as poucas 
cenas de luta ou a falta de ino-
vação nas cenas dos Zords, Po-
wer Rangers realiza muito bem 
o seu trabalho de adaptar para o 
cinema a história das séries. Traz 
grandes atuações, com destaque 
para a vilã Rita Repulsa interpre-
tada por Elizabeth Banks e ainda 
constrói uma base sólida para no-
vos filmes, abrindo assim grandes 
chances de um novo universo no 
cinema e de uma lucrativa fran-
quia para os estúdios da Lions-
gate.

Agora, vamos falar sobre a 
outra grande estreia, Fragmen-
tado. Ele é o novo filme do acla-
mado diretor de Sexto Sentido, 
M. Night Shyamalan, que traz 
consigo a promessa de resgatar o 

brilhantismo e o prestígio perdi-
dos pelo diretor ao longo da car-
reira. Controverso, esse diretor 
de origem indiana surpreendeu 
a todos ao concorrer em seis ca-
tegorias do Oscar em 1999 por 
seu misterioso O Sexto Sentido, 
depois disso entrou em carreira 
descendente, com filmes como 
Corpo Fechado, Sinais e A Vila, 
que agradavam ao público fiel ao 
diretor, mas desagradavam aos 
críticos e afins. 

Com essas características 
Shyamalan seguiu conseguindo 
levar sempre uma grande quan-
tidade de pessoas ao cinema, seja 
para aclamar sua obra ou apenas 
para criticar. Seu filme anterior a 
Fragmentado pegou a todos de 
surpresa, A Visita, foi um suces-
so de bilheteria (custou apenas 
míseros 5 milhões de dólares e 
rendeu incríveis 60 milhões nas 
bilheterias) e crítica, o que indi-
cou que o diretor estava dando 
uma guinada em sua carreira. 
Bem por isso, Fragmentado che-
ga aos cinemas como a esperança 
dos fãs de um grande filme e a 
oportunidade do diretor de sur-
preender positivamente ao pú-
blico e a crítica, voltando a gozar 
de prestígio junto à comunidade 
cinematográfica de Hollywood.

Os aspectos técnicos do filme 
são excelentes, belos ângulos de 
câmera e trilha sonora incrível 
produzem no expectador uma 
sensação de claustrofobia ímpar. 
Destaque deve ser dado aos cor-

redores por onde os personagens 
passam durante o longa, eles re-
cordam algo como um grande la-
birinto causando uma constante 
sensação de desorientação.

Notória também é a inter-
pretação do protagonista. James 
McAvoy, mostra toda a sua ca-
pacidade e talento ao interpretar 
Kevin, um homem que sofre de 
transtorno dissociativo de iden-
tidade (TDI); ele convive com 23 
personalidades dentro de si que 
“se revezam” no controle da si-
tuação. É impressionante a forma 
como ele desenvolve e apresenta 
cada uma das personalidades, 
com trejeitos e expressões com-
pletamente diferentes. 

É esse personagem que na 
trama vai sequestrar três ado-
lescentes que encontra em um 
estacionamento. Vivendo em ca-
tiveiro, elas passam a conhecer 
as diferentes facetas de Kevin e 
precisam encontrar algum meio 
de escapar.

Por que ver esse filme? Por-
que não dá para ignorar um filme 
feito por Shyamalan, principal-
mente esse onde ele se mostra, 
mais uma vez, brilhante e genial. 
Fragmentado tem tudo para ser 
o filme que seus fãs estão aguar-
dando há muito tempo e só isso 
já é um bom argumento para que 
você vá ao cinema. 

Diante dessas duas grandes 
estreias, a escolha é sua. Experi-
mente ver o filme que mais lhe 
chama atenção e boa sessão!

PLANTÃODASEMANA

25/03 ATÉ 31/03

Pauta da 5ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

DATA: 20/03/2017
- REQUERIMENTO:
1) Requerimento n° 17/2017 

de autoria dos Vereadores Carlos 
Roberto da Silva e Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requerem, 
após ouvido plenário, seja oficia-
do o Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando informar se a Lei n° 
2.534 que dispõe sobre a política 
pública de Assistência Social de 
Nova Esperança, com a respectiva 
regulamentação do Sistema Úni-
co de Assistência Social- SUAS e 
a Resolução 18/2016 estão sendo 
cumprida, saber também a quan-
tidade que está sendo comprada 
de cestas básicas, passes, passa-
gens entre outras atribuições do 
município,  solicita também a 
cópia das respectivas notas desde 
janeiro de 2017.

- PROJETO DE LEI EM 2ª 
DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei n° 12/2017 
de autoria da Mesa Executiva, 
que altera o                       Art.2°, 
da Lei Municipal 2.226, de 24 de 
maio de 2012.

- PROJETOS DE LEI EM 1ª 
DISCUSSÃO:

1)  Projeto de Lei n°07/2017, 
de autoria da Vereadora Maria 
Eunice Zacharias Zacarias, que 
estabelece regras para a utilização 
de cores e símbolo pela adminis-
tração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes deste mu-

nicípio de Nova Esperança.
2) Projeto de Lei n°08/2017, 

de autoria do Executivo Muni-
cipal, que dispõe sobre a Planta 
Genérica de Valores para lança-
mento e cobranças dos impostos 
imobiliários, disciplina, fórmula 
de cálculo, estabelece parâmetros 
e classificação das edificações do 
município de Nova Esperança, e 
dá outras providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°42/2017 de 

autoria dos Vereadores Carlos 
Roberto da Silva e Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar requerem, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhada ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
indicação: solicitando o recapea-
mento da Rua Palmas no Con-
junto Habitacional Capelinha.

2) Indicação n°43/2017 de 
autoria dos Vereadores Maurício 
Alexandre Marin Gaona, Brayan 
Oliveira Pasquini, Maria Euni-
ce Zacharias Zacarias e Laércio 
Mazzocatto Salvaterra, requerem, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte In-
dicação: solicitando a Secretária 
de Agricultura que dê o incentivo 
necessário aos agricultores para o 
plantio de café e fruticultura.             

3) Indicação n°44/2017 de 
autoria dos Vereadores Maurício 
Alexandre Marin Gaona, Brayan 
Oliveira Pasquini, Maria Euni-

ce Zacharias Zacarias e Laércio 
Mazzocatto Salvaterra, requerem, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando uma lom-
bada na Rua Governador Bento 
Munhoz da Rocha Neto em fren-
te ao Ginásio Poliesportivo Bru-
no Benatti, justificando que ali 
existe um parque infantil.             

4) Indicação n°45/2017 de 
autoria dos Vereadores Carlos 
Roberto da Silva e Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requerem, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando 
que seja instituído pelo nosso 
município através do canal 156, 
uma ouvidoria para denúncias, 
sugestões e reclamações dos mu-
nícipes.

5)  Indicação n°46/2017 de 
autoria dos Vereadores Maurício 
Alexandre Marin Gaona, Brayan 
Oliveira Pasquini, Maria Euni-
ce Zacharias Zacarias e Laércio 
Mazzocatto Salvaterra, requerem, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguin-
te Indicação: solicitando tomar 
medidas relativas a adequação e 
construção de calçada no trecho 
entre a saída de Nova Esperança 
e a entrada do Conjunto Nova 
Esperança

6) Indicação n°47/2017 de 
autoria dos Vereadores Carlos 

Roberto da Silva e Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, requerem, 
após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando a reforma 
na creche da Vila Regina Monse-
nhor Lauria para melhor atender 
os usuários.

7) Indicação n°48/2017 de 
autoria do Vereador Brayan Oli-
veira Pasquini, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao senhor Prefeito 
Municipal a seguinte indicação: 
solicitando que através do setor 
competente, providencie a manu-
tenção da Rua Peres Uchôa.

8) Indicação n°49/2017 de 
autoria do Vereador Brayan Oli-
veira Pasquini, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao senhor Prefeito 
Municipal a seguinte indicação: 
solicitando que através do setor 
competente, providencie a ma-
nutenção do pátio do Tiro de 
Guerra.

9) Indicação n°50/2017 de 
autoria do Vereador Brayan Oli-
veira Pasquini, requer, após a 
tramitação regimental, que seja 
encaminhado ao senhor Prefeito 
Municipal a seguinte indicação: 
solicitando que através do setor 
competente, providencie a cons-
trução de uma travessia elevada 
na Avenida Capelinha e frente 
ao Super Mercado Boreggio para 
mais segurança naquele local.

Fone: (44) 3252-2253
Av. 14 de Dezembro n°845
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Exportação de carne caiu após 
Operação Carne Fraca, diz Maggi

O ministro da Agricul-
tura, Blairo Maggi, 
disse na quarta-feira 

(22)  que os problemas iden-
tificados na Operação Car-
ne Fraca, da Polícia Federal, 
são questões “localizadas” e 
“pontuais” de desvio de con-
duta de servidores.

Blairo Maggi defendeu o 
sistema e controle de qualida-
de da carne brasileira e disse 
que com o episódio a imagem 
do país ficou “arranhada” e 
“abalada”, impactando nas 
vendas para o mercado exter-
no. De acordo com o minis-
tro, a média diária de expor-
tação brasileira de carnes é de 
US$ 63 milhões e ontem (21) 
ficou em US$ 74 mil.

“Estamos falando de nú-
meros estratosféricos. Não 
sabemos o tamanho da pan-
cada que vamos levar ainda”, 
disse.

O ministro estimou que o 
Brasil poderá ter um prejuízo 
de até US$1,5 bilhão por ano 
com os desdobramentos da 
Operação Carne Fraca. “Os 
prejuízos que vamos ter serão 
muito grandes".

A grosso modo, o Brasil 
terá uma oscilação de mer-
cado de aproximadamente 
10% "num volume de US$ 15 

bilhões que exportamos por 
ano nessas carnes. Vamos ver 
aí US$ 1bilhão, US$ 1,5 bi-
lhão de prejuízo por ano".

O ministro participou 
também  de audiência pú-
blica conjunta das comissões 
de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA) e de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do. Aos senadores, o ministro 
disse que os problemas iden-
tificados na operação não são 
predominantemente de qua-
lidade da carne, mas sim pro-
blemas relacionados à cor-
rupção e desvios de conduta.

“Quero defender o siste-
ma brasileiro de controle, o 
sistema que atesta esses pro-
dutos. Não tenho dúvida ne-
nhuma em afirmar que esse 
problema que aconteceu é 
localizado, pontual, um pro-
blema de desvio de conduta 
dos servidores”, disse.

Blairo Maggi disse que foi 
pego de surpresa com a for-
ma que a operação da Polícia 
Federal foi divulgada e que a 
narrativa feita trouxe proble-
mas à credibilidade da carne 
brasileira no mercado inter-
nacional.

“Em nenhum momen-
to questionamos a ação da 
Polícia Federal de investigar 

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, acompanha fiscalização de produtos de carne em supermercado em Brasília

os fatos que foram a ela de-
nunciados. Quero deixar cla-
ro que não podemos fazer a 
defesa daqueles que fizeram 
coisa errada, mas, da for-
ma como ela foi conduzida e 

apresentada à população bra-
sileira é que digo que fomos 
pegos de surpresa. Anos e 
anos trabalhando para chegar 
a uma credibilidade nacional 
e mundial e a narrativa que 

foi feita nos trouxe esse pro-
blema”, disse.

Por mais de uma vez, o 
ministro ressaltou que não é 
contra as investigações da PF. 
“Não somos contra a investi-

gação da Polícia Federal. As 
investigações não vão parar 
por que achamos que foi co-
municada de forma errada”, 
disse. 

Agência Brasil

José Cruz/Agência Brasil

Fotos: José Antonio Costa

Seu consumo de carne diminuiu após os escândalos?

“Em casa não diminuiu o consu-
mo. Sempre demos preferência 
em comprar na cidade e açou-

gues que sabemos a procedência 
das carnes” – Mauro Cerezuela

“Não diminui o consumo. Conti-
nuo comendo da mesma forma que 
antes. Essa operação (Carne Fraca) 
é tudo conversa fiada. Foi feito de 

forma errada, apenas pra arrebentar 
com nosso país” – Pedro Ardengue

“Esta Operação Carne Fraca deveria ter 
sido mais cautelosa. O brasileiro precisa 
usar o bom senso e continuar consumin-

do carne, principalmente agora que o pro-
blema veio à tona, portanto haverá maior 
fiscalização e controle rigoroso do setor 
de carnes. Uma operação desta, mesmo 

tendo sido feita por órgãos competentes, 
acaba comprometendo a exportação. O 
agente causador do problema é quem 

deveria ser penalizado e não a nossa eco-
nomia que acabou fechando as portas ao 
mercado externo” – Eurides Fernandes

“Diminui mais em virtude do preço, 
não por causa da Operação Carne 
Fraca” – José Benedito Moreira

“Não afetou o meu consumo. Comemos 
carne as quais os bovinos são matados 
em nossa cidade. Consumo carne do 

nosso município em que a gente conhece 
a procedência”- Luiz Vilson Bonadio

“Em casa não afetou em nada o 
consumo, já que os produtos adquiri-
dos tem como origem os frigoríficos 
da nossa região. Quando compramos 

a carne, temos acesso à qualidade 
do produto. Raramente compramos 
embutidos ou as carnes embaladas à 

vácuo” – Alessandra Takano

“Eu já não como muita carne, 
agora que vou comer menos ain-
da”- Cleuza Ornellas Tomazini 

“Continuo consumindo carne sem pro-
blemas. Não compro carne embalada. 

Opto pela carne cortada na hora, pois sei 
da procedência e que não passou, por-
tanto, por um processo de industrializa-
ção”- José Roberto Garcia Padovani.

redores por onde os personagens 
passam durante o longa, eles re-
cordam algo como um grande la-
birinto causando uma constante 
sensação de desorientação.

Notória também é a inter-
pretação do protagonista. James 
McAvoy, mostra toda a sua ca-
pacidade e talento ao interpretar 
Kevin, um homem que sofre de 
transtorno dissociativo de iden-
tidade (TDI); ele convive com 23 
personalidades dentro de si que 
“se revezam” no controle da si-
tuação. É impressionante a forma 
como ele desenvolve e apresenta 
cada uma das personalidades, 
com trejeitos e expressões com-
pletamente diferentes. 

É esse personagem que na 
trama vai sequestrar três ado-
lescentes que encontra em um 
estacionamento. Vivendo em ca-
tiveiro, elas passam a conhecer 
as diferentes facetas de Kevin e 
precisam encontrar algum meio 
de escapar.

Por que ver esse filme? Por-
que não dá para ignorar um filme 
feito por Shyamalan, principal-
mente esse onde ele se mostra, 
mais uma vez, brilhante e genial. 
Fragmentado tem tudo para ser 
o filme que seus fãs estão aguar-
dando há muito tempo e só isso 
já é um bom argumento para que 
você vá ao cinema. 

Diante dessas duas grandes 
estreias, a escolha é sua. Experi-
mente ver o filme que mais lhe 
chama atenção e boa sessão!
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Confira 10 dicas para planejar e concluir uma reforma sem sofrimento
1 – Planeje sua reforma e gas-

tos – Contratar um projeto pode sal-
var sua obra e seu bolso! No papel, 
todos os itens devem estar especifica-
dos, desde o modelo das luminárias 
até a quantidade, tipo e paginação 
dos pisos. Com isso definido em pa-
pel, você poderá ter uma tomada de 
preços mais eficiente e economizar 
na hora de contratar, pois terá ga-
rantido que o orçamento está sendo 
feito a partir de uma ideia definida.

2 – Procure um profissional 
com antecedência – O planejamen-
to e o projeto exigem um tempo de 
desenvolvimento e devem entrar no 
planejamento do prazo da obra.

3 – Pesquise preços de mate-

riais antes do início da obra – Faça 
isso especialmente com os materiais 
de acabamento e leve em considera-
ção que vai gastar, em média, a mes-
ma quantia com mão de obra.

4 – Monte um cronograma – O 
serviço de administrar uma obra vai 
muito além de comprar os materiais 
que os prestadores solicitam. Antes 
do início, vale reunir todos os en-
volvidos e questionar prazos e o que 
poderá ocorrer em caso de eventuais 
intempéries. A compatibilização dos 
serviços também é essencial para a 
realização deste cronograma.

5 – Esteja por dentro de todos 
os prazos – Se você pretende mon-
tar a marcenaria é necessário con-

tar com o fechamento do pedido e 
conferência das medidas ao menos 
60 dias antes da data prevista de 
montagem. Assim como a marce-
naria, cada serviço tem um prazo 
para o fornecimento dos produtos 
e todos os fechamentos devem ser 
compatibilizados com a planilha de 
execução. Assim você poderá cobrar 
a entrega a partir do prazo do forne-
cedor. Nem tudo é fornecido no mer-
cado a pronta entrega e planejar as 
janelas de fechamento e instalação é 
essencial para que a obra não fique 
parada.

6 – Fique atento às adversida-
des – Mesmo montando o cronogra-
ma, é muito difícil estabelecer prazos 

para o término da obra quando fa-
lamos em reforma, porque situações 
inesperadas podem acontecer. Por 
exemplo, pode haver a indisponi-
bilidade de algum produto, falta de 
mão de obra, atrasos nos prazos de 
entrega de fornecedores ou mesmo 
algum imprevisto no imóvel, como 
um problema não aparente.

7 – Transtornos fazem parte 
da reforma – Se você pretende re-
formar sem desocupar o imóvel é 
bom ter plena ciência de que morar 
numa obra tem muitos inconvenien-
tes, como pessoas o tempo todo cir-
culando pelo imóvel, poeira e o im-
pedimento de circulação em alguns 
cômodos da casa.

8 – Evite colocar vários forne-
cedores trabalhando juntos – Isso 
não é bom. Dificulta o controle da 
qualidade dos trabalhos e muitas 
vezes um acaba prejudicando o tra-
balho do outro.

O ideal ao receber um prestador 
de serviço é especificar detalhada-
mente o que cada fornecedor vai 
fazer, elabore uma lista e peça para 
o contratado assinar.

9 – Reparos de infraestrutura – 
Os reparos com infraestrutura como 
alvenaria, hidráulica, colocação de 
gesso etc. ou qualquer outro serviço 
que gere algum tipo de sujeira deve 
ser feito no início da obra. Os traba-
lhos com acabamento como pintura, 

laqueação de móveis, colocação de 
pisos de madeira ou decoração fi-
cam por último, como mencionado 
no item 4.

10 – Mudança e organizer 
– Esses serviços são mais uma co-
modidade para quem quer apenas 
mudar e usufruir do novo espaço. 
Empresas especializadas em empa-
cotar, transportar e desempacotar 
ajudam a evitar o transtorno de 
uma mudança com muitos itens. 
O serviço de organizer auxilia a co-
locar a casa em ordem e ocupar os 
armários de forma organizada para 
começar o uso do espaço novo com 
o pé direito. 

Fonte: revista.zapimoveis.com.br

9
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Pague em dia 
a 3ª parcela 
do IPVA 2017.
Contribua com o desenvolvimento 
do nosso Estado. Pague seu IPVA 
em dia. 50% do que você paga vai para 
o seu município, os outros 50% vão,
prioritariamente, para educação, saúde 
e segurança. Além disso, você evita 
multa e juros.

20 e 24 
Vencimentos entre 

 de março.

3ª parcela
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL
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O SIGNIFICADO DO 
EQUINÓCIO DE OUTONO

A    palavra equinócio deriva do latim aequus (igual) e nox 
(noite), significando noites iguais e são explicados como 
sendo o cruzamento do Sol, ao realizar a sua órbita, com 

a linha do equador, sendo dessa forma,  o ponto onde a elíptica 
solar cruza com o equador celeste. No equinócio, a incidência 
maior da luz solar se dá sobre a linha do equador de modo que 
essa luz fica distribuída igualmente entre os hemisférios Norte e 
Sul, e a duração do dia e da noite ficam iguais (12 horas de luz 
e 12 horas de escuro). Podem ocorrer dois eventos equinocias 
durante o ano. O primeiro em março, denominado equinócio 
de outono, no hemisfério sul, que neste ano ocorreu no último 
dia 21 de março e o outro em setembro também chamado de 
equinócio de primavera, que ocorrerá por volta do dia 22 de se-
tembro. Assim, apenas duas vezes por ano, o caminho do Sol es-
piritual cruza o caminho da Terra material, onde as 24 horas do 
dia são divididas igualmente entre as Trevas e a Luz. Temos, nes-
ses dois dias o chamado sincronismo cósmico entre dia e noite 
em perfeito processo de equilíbrio entre Trevas e Luz. Segundo a 
astrologia, o ano realmente começa quando o Sol chega  no  grau 
0, em Áries, no equinócio de outono aqui em nosso hemisfério.

As forças naturais estão presentes dentro do Homem, mes-
mo que não as percebamos, ou que as ignoremos. O fato é que o 
ser humano acredita ser emancipado dos ciclos biogeoquímicos 
da esfera terrestre ou das influências solares. Talvez esta seja a 
primeira grande falácia da humanidade. Nos equinócios, assim 
como nos solstícios a natureza passa por extraordinárias trans-
formações, sendo que as religiões primitivas consideravam esses 
dias como mágicos, onde os deuses se encontravam mais próxi-
mos dos humanos. Assim realizavam rituais para cada mudan-
ça de ciclo. Os equinócios são simbolicamente os pontos onde 
o Sol no equador passa para o outro reino, seja da morte para 
vida ou da vida para morte. O Sol tem que cruzar o equador em 
aparente crucificação, de forma que quando chega no equinócio 
de outono, no hemisfério sul, seus raios começam a desvanecer 
e com isso seus poderes prolíferos. Acreditavam os antigos que 
no equinócio de outono ocorriam bênçãos divinas de equilíbrio, 
equidade e justiça.

Na realidade, no equinócio de outono, a natureza entra em 
um processo de esfriamento e reclusão e em nossa psicologia 
entramos em um momento de reflexão, introspecção e revisão 
de si mesmo. Através dessa avaliação interna podemos nos de-
parar com a dualidade que existe em nós e a possibilidade de 
equilibrá-la mediante a visão de um terceiro elemento espiritua-
lizado. É hora de estabilizar, diminuir o ritmo, preparar-se para 
momentos delicados, jogar no chão as folhas velhas, firmar bem 
as raízes e se preparar para um novo ciclo. Carlos Drummond 
de Andrade assim poetizava: “ Repara que o Outono é mais es-
tação da alma do que da natureza”. 

Os ocultistas reconhecem esse período como sendo uma 
passagem, caracterizando-se como épocas de grande tensão 
psíquica, pois os portais celestes se encontram abertos. O véu 
entre o visível e o invisível fica mais tênue, justamente por luz 
e trevas estarem em equilíbrio. Na mitologia grega, segundo os 
mistérios de Elêusis, a deusa Perséfone, filha de Demeter (deusa 
da agricultura) inicia sua descida para o submundo no reino de 
Hades, e por lá passará até o equinócio da primavera, momento 
este onde retorna aos campos verdejantes da superfície terrestre.

Por fim, percebemos que a vida é ritmo. Da mesma forma 
que o homem possui seus ritmos, verificados em suas funções 
vitais, como por exemplo, nos processos respiratório e circula-
tório, a natureza tem seu próprio ritmo de alternância do dia e 
noite e das estações do ano, pelos marcos dos equinócios e sols-
tícios. Assim como o Sol permeia toda via láctea levando seus 
raios aos diversos corpos celestes que a constituem, o coração do 
Homem, com seu batimento rítmico, transporta a seiva sanguí-
nea para todas as células do corpo.

Guithembergue Astolphi Filho | Graduado em Direito, especialista em 
Agricultura Biodinâmica e mestrando em Agroecologia

“ A natureza nunca nos engana; somos sempre nós que 
nos enganamos”. (Rousseau-  filósofo suíço)

***

*Manoel Knopfholz é diretor do 
Núcleo de  Ciências Humanas e 

Sociais e Coordenador do Comitê 
de Assuntos Internacionais da 
Universidade Positivo (UP).

Hilux 2008, preta, SRV, COMPLETA, 4 pneus BF novos. 
R$73.000,00. Informações: 44 9 9977-4445

VENDE-SE

Negócios DE Família x 
Negócios DA Família

Almoço familiar de domin-
go. Pai, mãe e dois filhos à mesa. 
O assunto da conversa gira em 
torno da loja onde todos tra-
balham. De repente, a refeição 
começa a ficar indigesta quan-
do um dos irmãos queixa-se do 
outro, acusando-o de não cum-
prir as suas responsabilidades 
no negócio familiar. O segundo 
questiona com que autoridade 
o primeiro o julga. Pai e mãe, 
constrangidos, tentam recondu-
zir a conversa para assuntos de 
interesse familiar – os estudos 
dos filhos, suas amizades e ou-
tras amenidades dignas de um 
leve e delicioso encontro entre 
pais e filhos.

Este é um cenário clássico no 
qual há uma evidente interpo-
sição entre os  Negócios DE Fa-
mília e os Negócios DA Família. 
Relações familiares – DE Famí-
lia – trazem consigo uma carga 
afetiva enorme, de cunho emo-
cional, que não podem ser tra-
duzidos no plano material como 
nos DA Família. Os vínculos en-
tre pais, filhos, cônjuges, irmãos 
e outros tantos graus de paren-
tesco são movidos por amor, 
ódio, carinho, inveja, ciúme e 
outros sentimentos poderosos 
que invariavelmente gravitam 
entre os que são (ou deveriam 
ser) próximos. Caim e Abel são 
exemplos bíblicos e a obra de 
Shakespeare é fértil neste tema.

Por sua vez, os elos patrimo-
niais e empresariais são funda-
mentados em medidas econô-
micas e financeiras, por lucros e 
valorizações, tendo sempre uma 
medida material. Daí porque é 
preciso não confundir os Negó-
cios DA Família  com os  Negó-
cios DE Família. São de lógicas 

e expectativas diferentes e por isso 
mesmo devem ser percebidos de 
modo distinto entre si. É evidente 
que não é uma tarefa fácil para o 
núcleo familiar que é proprietário 
de uma empresa e possuidor de 
um patrimônio.

O recomendado é a trans-
formação da  Empresa Fami-
liar  em  Família Empresária. A 
perspectiva que se terá de cada 
uma delas é diferente quando es-
tabelecido o sentimento de per-
tencimento de cada um dos fa-
miliares - tanto na Família, como 
na Empresa e no Patrimônio. Para 
que isso aconteça   é imperativo 
que se valorize de forma equili-
brada tanto a importância dos 
vínculos familiares e de parentes-
co, como os do patrimônio e os 
empresariais.

A experiência de muitas prá-
ticas tem demonstrado que isto é 
tecnicamente possível por meio 
de mecanismos com o Protocolo 
Familiar, Acordos Familiares, Pa-
trimoniais e Empresariais, entre 
outros. Decodificar as reações e 
normatizá-las não é difícil. No 
entanto, é preciso a sensibilização 
de que este movimento precisa ser 
feito, sob pena dos  Negócios DE 
Família e os DA Família serem au-
tofágicos entre si, de modo a não 
perpetuarem-se nem os valores 
familiares e nem os negócios em-
presariais e patrimoniais.

É fundamental que, em deter-
minado ponto das relações entre 
os integrantes do núcleo familiar, 
seus integrantes percebam que 
os Negócios DA Família não são 
mais importantes que os  Negó-
cios DE Família  e vice versa. É 
vital compreender que o prevale-
cimento de um sobre o outro sig-
nifica ficar sem família, sem em-
presa e sem patrimônio.

Por Manoel Knopfholz *
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Entenda o projeto de lei da terceirização aprovado pela Câmara

A Câmara dos Deputados 
aprovou na quarta-feira 
(22) o Projeto de Lei (PL) 

4.302/1998 que libera a tercei-
rização para todas as atividades 
das empresas. A terceirização é 
quando uma empresa contrata 
outra para prestar determinados 
serviços. 

O texto aguarda agora sanção 
do presidente Michel Temer para 
entrar em vigor. 

 ATIVIDADE-FIM
As empresas poderão contra-

tar trabalhadores terceirizados 
para exercerem cargos na ativida-
de-fim, que são as principais ativi-

dades da empresa. 
Atualmente, não existe uma 

legislação específica sobre a ter-
ceirização. Mas decisões da Justi-
ça do Trabalho determinam que 
a terceirização é permitida ape-
nas para as chamadas atividades-
-meio, ou seja, funções secundá-
rias que não estão diretamente 
ligadas ao objetivo principal da 
empresa, como serviços de limpe-
za e manutenção.

O projeto prevê que a contra-
tação terceirizada de trabalhado-
res poderá ocorrer sem restrições 
em empresas privadas e na admi-
nistração pública.

TRABALHO TEMPORÁ-
RIO

O tempo máximo de contra-
tação de um trabalhador tempo-
rário passou de três meses para 
seis meses. Há previsão de pror-
rogação por mais 90 dias. O limite 
poderá ser alterado por meio de 
acordo ou convenção coletiva de 
trabalho.

O trabalhador que tiver cum-
prido todo o período (incluindo a 
prorrogação) só poderá ser admi-
tido novamente pela mesma em-
presa contratante após 90 dias do 
fim do contrato.

É permitida a contratação de 
trabalhadores temporários para 

substituir empregados de servi-
ços essenciais que estejam em 
greve ou quando a paralisação for 
julgada abusiva. Fica proibida a 
contratação de trabalhadores por 
empresas de um mesmo grupo 
econômico, quando a prestadora 
de serviço e a empresa contratante 
têm controlador igual.

“QUARTEIRIZAÇÃO”
A empresa de terceirização 

terá autorização para subcontra-
tar outras empresas para realizar 
serviços de contratação, remune-
ração e direção do trabalho, que é 
chamado de “quarteirização”.

CONDIÇÕES DE TRABA-
LHO

É facultativo à empresa con-
tratante oferecer ao terceirizado 
o mesmo atendimento médico e 
ambulatorial dado aos seus em-
pregados, incluindo acesso ao 
refeitório. A empresa é obrigada a 
garantir segurança, higiene e salu-
bridade a todos os terceirizados. 

CAUSAS TRABALHISTAS
Em casos de ações trabalhis-

tas, caberá à empresa terceiriza-
da (que contratou o trabalhador) 
pagar os direitos questionados na 
Justiça, se houver condenação. Se 
a terceirizada não tiver dinheiro 

ou bens para arcar com o paga-
mento, a empresa contratante 
(que contratou os serviços tercei-
rizados) será acionada e poderá 
ter bens penhorados pela Justiça 
para o pagamento da causa traba-
lhista.

PREVIDÊNCIA
O projeto aprovado segue as 

regras previstas na Lei 8.212/91. 
Com isso, a empresa contratante 
deverá recolher 11% do salário 
dos terceirizados para a contri-
buição previdenciária patronal. E 
a contratante poderá descontar o 
percentual do valor pago à empre-
sa terceirizada. 


