
Buscamos o estado de 

equilíbrio baseado nos 

fatos e nas situações que 

já nos são familiares

Há sempre mais para ser 
explorado! Esse talvez 
seja o pensamento que 

deveríamos ter ao menos uma 
vez por dia, para colocar sem-
pre em pauta a necessidade 
de olharmos por cima do 
muro do cotidiano e encontrar 
possibilidades em que antes 
acreditávamos existir apenas 
o trivial. Vamos a um exemplo 
prático? 

Imagine que está escrevendo 
uma carta sobre a sua vida para 
um amigo que não vê há muito 
tempo. Logo num primeiro 
momento, não lhe vêm à ca-
beça apenas as coisas que já 
são conhecidas, ou seja, o que 
já realizou e faz no presente? 
Difi cilmente, a primeira ideia 
a apresentar nessa carta será o 
seu planejamento para o futuro 
e as descobertas que tem feito 
ao longo dos dias. Por uma ca-
racterística de “sedentarismo 
mental”, buscamos sempre o 
estado de equilíbrio baseado 
nos fatos e nas situações que 
já nos são familiares e confor-
táveis, ainda que dentro desse 
cenário existam situações 
desagradáveis. 

Refl etindo sobre essa ques-
tão, é imprescindível que a 
gente possa se maravilhar com 
as novidades da vida constan-
temente. Deixe de lado, ainda 
que por alguns instantes no dia, 
todas as certezas e busque as 
perguntas em vez de respostas. 
Lembre-se que na história da 
humanidade tivemos a queda 
de grandes verdades, entre as 
quais o pensamento de que a 
Terra era plana. 

Bem, se a curiosidade - e o 
empenho em saná-la - nos fez 
evoluir nesse caso, por que não 
utilizá-la a nosso favor tam-
bém nas demandas de nossas 
existências? Felizmente, não 
temos a capacidade de apren-
der algo a ponto de dominá-lo, 
o que exige uma renovação 
periódica do que acreditamos 
conhecer.

Contudo, quando deixamos 
de investir energia e tempo 
na tarefa de redescobrir, cor-
remos o risco de cair no mar 
do “conhecimento ignorante”. 
Essa é a situação vivenciada 
pelos profi ssionais que viajam 
o mundo todo a trabalho sem 
se darem a oportunidade de 
explorar de forma concreta as 
regiões por onde passam. 

Após algum tempo, eles até 
poderão ter muitas histórias 
interessantes para contar 
sobre suas idas e vindas, mas 
poucas terão realmente algo de 
original, pois é bem provável 
que não saibam falar sobre 
a experiência da culinária 
local ou de como o povo se 
comporta. 

Quantas vezes na semana 
você faz uma parada para 
pensar como estão se rela-
cionando os fatos ligados a 
diferentes dimensões da sua 
vida? Por exemplo, a sua úl-
tima promoção no trabalho se 
deu em um momento positivo 
no âmbito familiar? Além dis-
so, como seu comportamento 
com amigos e pessoas queri-
das é modifi cado quando algo 

não está bem no escritório? 
Essas questões podem pa-

recer simples, mas escondem 
algo importante: a existência 
do plano macro, ou seja, de 
uma forma de visualizar o 
mundo que está diretamente 
relacionada à sua totalidade 
e às conexões que se fazem 
presentes por trás dos fatos. 

Como sempre, é necessário 
um bom planejamento, e essa 
visão macro lhe auxilia nesse 
processo. Estabeleça seus 
objetivos e pontue as metas 
sem deixar de lado os efeitos 
que elas terão no plano geral. 
Para isso, uma boa dica é ouvir 
a sua intuição. O que muitos 
chamam de “aquela voz que 
fala comigo mesmo” pode 
ser, quando estimulada da 
forma correta, uma potente 
ferramenta para as tomadas 
de decisão. 

Em outras palavras, deve-
mos confi ar em nossa intuição, 
deixando que ela nos guie e, 
à medida que essa relação 
se tornar mais contínua, os 
insights serão mais precisos 
e constantes. Quando ouve 
a sua própria voz, você vê o 
que mais ninguém pode ver. 
Se o caminho para o sucesso 
pudesse ser escrito de forma 
simples, encontraríamos a sua 
síntese ao dizer que ele chega 
para os que enxergam o que 
ninguém viu, ainda que olhan-
do para um mesmo referencial. 
Inovações tecnológicas, novas 
formas de comportamento e 
tendências no mercado surgem 
dessa forma. 

É fácil comprovar essa situa-
ção. Há poucos anos, ninguém 
precisava de um telefone 
celular para dar conta de sua 
existência. Atualmente, nin-
guém mais sai de casa sem seu 
aparelho pessoal, nem mesmo 
para ir até a padaria. Para os 
que estão pensando “ok, isso 
já não é mais uma novidade”, 
fi ca o convite: qual será o 
próximo meio de comunicação 
da humanidade? Vislumbre 
essa resposta e você pode ser 
a mais nova personalidade do 
mundo. 

Aprenda a aprender! “Viver e 
não ter a vergonha de ser feliz. 
Cantar e cantar e cantar a bele-
za de ser um eterno aprendiz”. 
Eternizada na voz de tantos 
talentos da nossa música, a 
canção de Gonzaguinha é o 
resumo do que há por trás de 
pessoas que unem sonho e von-
tade de fazer a diferença. Por 
isso, deixo aqui um pedido: crie 
um ambiente bem aconchegan-
te em sua casa para realizar o 
café da manhã do aprendizado, 
deixe essa canção de fundo e 
escreva tudo o que você deve 
reaprender, abordando tópicos 
complexos ou simples, como 
“aproveitar o amanhecer em 
um dia de folga”. 

O importante é que você se 
reconecte com o espírito da 
boa desconfi ança e aprenda 
o novo, mesmo que ele já seja 
muito conhecido pelo hábito. 
Há sempre algo de novo para 
conhecer e enxergar! Fazer 
diferente para fazer a dife-
rença! 

(*) - É mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. Referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br). 
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A maior parte da confusão 
se deu, especialmente, 
por divulgações de tre-

chos de interceptações que 
revelavam a adulteração de 
carnes com prazo de validade 
vencido - especialmente as 
processadas - com o objetivo de 
colocá-las à venda no mercado. 
Para esclarecer alguns dos 
principais pontos polêmicos do 
caso, entrevistamos o biomédi-
co e consultor Dr. Roberto Mar-
tins Figueiredo, mais conhecido 
como o “Dr. Bactéria”.

- Qual o risco do consumo 

de uma carne de procedên-

cia duvidosa? Que cuidados 
tomar? - É importante falar 
que não podemos lançar mão 
da confi ança na Vigilância Sa-
nitária, no serviço de inspeção 
federal, municipal porque se a 
gente começa a duvidar muito, a 
gente passa a aumentar ainda o 
consumo da carne clandestina, 
daquela carninha que o cara diz 
‘ó, tenho um vizinho que tem 
um boizinho e vai matar’. Essas 
carnes é que são realmente as 
perigosas e isso que aconteceu 
foi algo super pontual, que já foi 
isolado, que já foi retirado.

A primeira coisa, é consumir 
uma carne que foi ‘sifada’, isto 
é, que tenha o carimbo do SIF 
[Serviço de Inspeção Federal], 
do SIM [Serviço de Inspeção 
Municipal], dos serviços de 
inspeções federal, estadual e 
municipal. Pelo menos, você 
está garantindo que a carne 
não é de um gado que tivesse 
tubercolose, uma cisticercose 
que pode dar teníase, que tem 
a aftosa e outras doenças que o 
animal pode ter. Essas doenças, 
a fi scalização retira.

Vindo de um local duvidoso, 
de um abate clandestino, aí sim 
ela pode ter uma contaminação 
de origem fecal bastante gran-
de. Da contaminação fecal, você 
pode ter a salmonela e outras 

Confi ra alguns mitos e 
verdades para comprar 

e consumir carne
Após a divulgação da Operação Carne Fraca pela Polícia Federal, milhares de brasileiros fi caram em 
dúvida sobre o consumo de carnes

viraria um líquido, a mortadela 
também viraria um líquido. En-
tão, seria impossível utilizar.

- Qual o risco de consumir 

carne fora da validade? 
Vamos falar assim: se ela não 
tiver podre, o risco é pequeno 
- Para mulheres grávidas, pode 
ocasionar aborto, dependendo 
da bactéria que tiver, já que 
aumenta a quantidade. Agora, 
o risco de consumir uma carne 
já em estado de putrefação é 
muito pequeno porque a pessoa 
não come, ela difi cilmente vai 
comer. Você tem alteração, ela 
está melada, tem um odor horrí-
vel... um cheiro de carne podre 
mesmo, as cores alteradas, quer 
dizer, tanta coisa alterada que a 
pessoa acaba não comendo.

- Quais as dicas para 

comprar carne? É verdade 
que é melhor comprar pedaços 
maiores de carnes para evitar 
problemas?  - Veja, carne moída 
tem que comprar e mandar moer 
na hora. Nada de comprar carne 
moída já prontinha. Os fi lés de 
carne, a mesma coisa. O fi lé você 
pode comprar até desde que o 
aspecto esteja bom, na data de 
validade, com aspecto averme-
lhado. Você tem que observar 
sempre e se alguma coisa estiver 
duvidosa, não compre. Já uma 
peça de carne grande, você já 
vai poder observar o carimbo do 
SIF, o que não acontece com o 
fi lé já cortado porque você não 
vê o carimbo.

- Como armazenar a carne 

em casa? - Outra coisa inte-
ressante também é que você, 
depois de descongelar, não 
pode recongelar. Vamos supor 
que você descongela uma peça 
grande e tire um bife. Uma dica 
é preparar pratos com aquela 
carne. Faça uma carne assada, 
um bife à rolê e congele o pra-
to. Congele adequadamente e 
marque três meses de validade 
(ANSA/COM ANSA).

bactérias de origem fecal que 
podem levar ao aborto, são bac-
térias que podem dar síndromes 
renais e levar até a morte. A 
única coisa que a pessoa pode 
fazer quando for comprar uma 
carne é ver o carimbo do SIF, 
data de validade e o local, é 
claro, se é indôneo, se não tem 
insetos, se as pessoas estão 
adequadamente trajadas.

- Qual o risco de carnes que 

recebem aditivos químicos? 
- Por que as pessoas colocariam 
aditivo em um produto onde é 
proibido colocar aditivo? Para 
adulterar, é a única explica-
ção. Essa carne [em pedaço] 
já estaria alterada no aspecto 
físico, uma carne estragada na 
coloração, que fi caria verde ou 
azulada, muito pegajosa por 
conta da quantidade de bacté-
rias, com odor de carne podre. 
No caso da vitamina C, que o 
pessoal fala que altera o odor, 
isso não faz mal, só em grande 
quantidade, digamos acima de 
2g por dia, que já é uma quan-
tidade muito grande, aí pode 
até causar pedra renal. 

No caso de nitrito em grande 
quantidade, em caso de sulfi to, 
aí sim pode dar problemas 
alérgicos e até há suspeitas de 
serem cancerígenos. Por isso, 

eles não podem ser utilizados. 
Já no caso de embutidos, 
existem algumas substâncias 
até permitidas. Por exemplo, 
os nitritos: eles dão aquela 
coloração mais avermelhada 
na mortadela, na salsicha, na 
linguiça e eles - quando na con-
centração adequada - impedem, 
por exemplo, o aparecimento da 
bactéria do botulismo. 

Então, eles são importan-
tes dentro da concentração 
adequada. Agora, em carne 
crua, é proibido qualquer tipo 
de aditivo. Essas substâncias 
são permitidas por lei e fazem 
parte da formulação. Vou dar 
um exemplo: Se você pegar 
o arroz, na embalagem está 
escrito ‘adicione sal’. Esse sal 
é contaminante ou não? Ele 
pode ser. Mas, se tiver dentro 
da concentração, ele não é [con-
taminante] porque faz parte da 
fórmula. Agora se eu colocar 
um saco de sal nesse arroz, aí 
ele vira contaminante. Se tiver 
dentro da formulação indicada, 
eles não vão contaminar.

- E sobre o papelão, seria 

possível adicionar na carne? 
- Isso é impossível. É impossível 
você usar em mortadela, em 
salsicha porque ele quebraria a 
emulsão do produto. A salsicha 

Lei de paridade 
salarial entra em 
vigor na Islândia

Anunciada em 8 de março para celebrar o Dia Internacio-
nal da Mulher, a lei que torna a paridade salarial obrigatória 
na Islândia foi publicada no Diário Ofi cial. Agora, todas as 
empresas com mais de 25 funcionários deverão garantir os 
mesmos salários e benefícios, independentemente do sexo, 
origem étnica ou nacionalidade.

O ministro da Igualdade e de Assuntos Sociais da Is-
lância, Thorsteinn Viglundsson, declarou que o país pre-
tende erradicar as diferenças salariais até 2020. “Esté é 
o momento ideal para fazer algumas coisas radicais. Os 
direitos humanos são iguais para todos”, comentou. A 
nova legislação recairá tanto sobre empresas privadas 
quanto públicas na Islândia, país que já está na dianteira 
na luta por direitos iguais com normais como a exigência 
de ao menos 40% dos trabalhadores do sexo feminino em 
conselhos de empresas. 

O país também foi considerado o melhor do mundo em 
paridade de gênero pelo Fórum Econômico Mundial por oito 
anos consecutivos. Na Suécia e no estado norte-americano 
de Minnesota são debatidas medidas semelhantes, mas não 
vinculantes a todas as empresas (ANSA/COM ANSA).

Períodos terminados em sete costumam 
ser marcados por agitações.

Em dezembro de 2016, o célebre sangue 
de San Gennaro (São Januário, em portu-
guês), exibido todos os anos em Nápoles, 
no sul da Itália, não se liquefez diante da 
multidão, o que, para os mais fi éis, costuma 
ser um presságio de catástrofes na cidade 
e no país - para citar um exemplo, uma 
dessas ocasiões ocorreu pouco antes da 
entrada da península na Segunda Guerra 
Mundial.

Mas, para os adeptos de teorias cabalís-
ticas, existe outro fator que pode indicar 
um 2017 agitado: anos terminados em sete 
já marcaram a história com confl itos e re-
voltas determinantes para o presente da 
humanidade. A começar pela mais famosa 
delas, a Revolução Russa de 1917, que 
derrubou mais de três séculos de czarismo 
e implantou o comunismo na maior nação 
do planeta.

Em 8 de março daquele ano (ou 23 de 
fevereiro pelo antigo calendário juliano), 
operárias entraram em greve e deram 
o pontapé inicial em um movimento de 
trabalhadores que, uma semana depois, 
culminaria na queda do czar Nicolau II. 
Em outubro, os bolcheviques venceriam a 
disputa interna pelo poder e assumiriam a 
condução do país.

Curiosamente, foi também em um ano 
terminado em sete, 1867, que o fi lósofo 
Karl Marx publicou o primeiro volume de 
“O Capital”, obra que serviria de combus-
tível ideológico à Revolução Russa. Outro 
manifesto que chacoalhou os pilares das 
instituições então vigentes foi aquele 
divulado em 1507 pelo monge alemão 
Martinho Lutero.

Na igreja do castelo de Wittenberg, o 

Seria 2017 um ano ideal para revoluções?

Em 1937, quando o então presidente 

Getúlio Vargas, alegando a existência

de um “complô comunista”, deu um golpe, 

impôs uma nova Constituição e fundou

o Estado Novo.

como 1937, quando o então presidente 
Getúlio Vargas, alegando a existência de 
um “complô comunista”, deu um golpe, 
impôs uma nova Constituição e fundou o 
Estado Novo. Esse período duraria até 1945 
e seria marcado pelo autoritarismo e por 
um sentimento fortemente nacionalista.

Foi também durante esse regime que o 
país viveu um intenso período de industria-
lização e a instituição, em 1943, da CLT, 
cuja espinha dorsal, como direito a férias 
anuais, salário mínimo, previdência social 
e organização em sindicatos, permanece 
em vigor até hoje. 

120 anos antes do início do Estado Novo, 
um grupo de revoltosos defl agrou a Revolu-
ção Pernambucana, que protestava contra 
os gastos da corte portuguesa recém-
imigrada ao Brasil e pretendia implantar 
o regime republicano. O movimento tinha 
dois padres, João Ribeiro e Miguelinho, e 
acabou rapidamente sufocado pelas forças 
de Dom João VI.

Essa foi a primeira grande insurreição 
do período colonial e era inspirada no Ilu-
minismo, a base intelectual da Revolução 
Francesa, que não começou em um ano 
terminado em sete, mas no século de 1700, 
em 1789. A bandeira da Revolução Pernam-
bucana é ainda hoje o mesmo estandarte 
usado pelo estado nordestino.

É sempre arriscado fazer previsões sobre 
o que pode acontecer no mundo ao longo 
de um ano, ainda mais baseando-se em 
superstições cabalísticas ou religiosas. Mas 
é inegável que o planeta reúne atualmen-
te muitas das condições que costumam 
fomentar revoltas: desigualdade social, 
fome, movimentos migratórios de massa, 
nacionalismo crescente, polarizição. É 
esperar para ver (ANSA/COM ANSA).

padre colocou um documento com 95 teses 
para revolucionar a então dominante Igreja 
Católica, servindo de embrião para as diver-
sas confi ssões protestantes que surgiriam 
nos séculos seguintes e tomariam boa parte 
da infl uência angariada pelo Vaticano. Lute-
ro era contra principalmente à “venda” do 
perdão aos fi éis - a chamada indulgência - e 
ao luxo cultivado pelo papado.

Brasil
Anos terminados em sete também já 

foram determinantes na história brasileira, 
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