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Editorial

A Venezuela influencia, sim, a sua vida!

D

urante os dias que antecederam o fechamento
de mais esta edição
da Revista Impacto, acompanhamos com cuidado os desdobramentos da crise envolvendo “os presidentes” da
Venezuela, Nicolás Maduro,
reeleito em eleição contestada mundo afora, e Juan
Guaidó, “autoproclamado”
dono do posto, e pudemos
constatar que ambos têm
apoiadores no Brasil, onde
também há uma parcela significativa de cidadãos que se
dizem pouco preocupados com
o que se passa com os vizinhos.
Pois bem! A crise na Venezuela diz, sim, respeito a você cidadão brasileiro, de todos os rincões do pais. E, talvez,
entre o hiato temporal da finalização deste artigo e a
chegada da revista às mãos dos leitores, pode até ser que
o comando da Venezuela tenha mudado de mãos, oficialmente, mas a crise persistirá, pois, as sequelas das disputas
entre grupos ligados às duas superpotências que ainda
comandam o planeta causarão estragos difíceis de serem
consertados por quem estiver na direção daquele país no
período pós-crise.
E por que nos diz respeito? Simples! Enquanto os
esquerdistas, defensores do ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva - denominados de “lulopatas” pelos direitistas - se
esgoelam em defesa de Nicolás Maduro e seus oponentes
da direita, apoiadores do atual presidente da República e
de ações intervencionistas americanas - chamados de “bozominions” pelos esquerdistas -, se apaixonam por Guaidó,
a esquerda que votou em Haddad, a direita, que votou em

Bolsonaro e os neutros, que não votaram nem, nem noutro, optando por votos brancos e nulos
e abstenção, veem todos os
dias os preços dos combustíveis subindo nos
postos revendedores de
derivados de petróleo.
A Venezuela é detentora da maior reserva de petróleo do planeta. Por isso desperta
tanto interesse dos americanos e dos russos. Não
pensem que os homens
da América do Norte ou
os representantes da maior
nação do planeta em extensão
territorial sejam bonzinhos. Nada
disso. Eles estão pouco se lixando para
a miséria que se alastra país adentro. Muito
menos preocupados com as vidas de venezuelanos
que estão sendo ceifadas nos protestos diários patrocinados por americanos e russos.
Enquanto a Venezuela não volta à normalidade, brasileiros, paraguaios, argentinos, uruguaios, bolivianos, enfim, todos nós sul-americanos que importamos petróleo e
dependemos, direta ou indiretamente, de nações como a
venezuelana, vamos pagar o pato, ou melhor, vamos pagar
mais caro para encher o tanque de combustível do nosso
automóvel.
E, como somos sabedores há décadas, quanto mais
gastamos com o combustível mais caro pagamos nos demais produtos que precisamos para subsistir.
Paz na Venezuela já! Seja com que for no comando
do país! É melhor para eles, claro, mas, é também muito
bom para todos nós!

Eli Sousa

Diretor da Impacto
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TECNOLOGIA

Por que estão questionando o

FORMATO DA TERRA?

TERRA
CONEXA

TERRA
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P

arece até uma febre na Internet: You
Tube, Face Book, Netflix, Instagram
e muitas outras plataformas estão
revelando uma onda que não pára de crescer...
Do que estamos falando? Do movimento Terra
Plana. Sem entrar no mérito se a terra é plana
ou redonda, é importante também entender
porque esse questionamento está acontecendo agora.
Nas redes sociais os terraplanistas estão
sendo ridicularizados, acusados de pessoas
sem instrução, que não foram na escola ou que não entendem de física ou
matemática. Não seria justamente
o contrário? Atualmente a tecnologia ocupa um lugar importantíssimo
em nossa vida. Por diferentes preços
todo o tipo de aparato tecnológico está
ao alcance de todos. Qualquer pessoa pode
aprofundar suas pesquisas e encontrar as lacunas que a ciência deixou. O quê?! A ciência
deixa lacunas? Claro que sim. Nós, os cidadãos
comuns, fomos acostumados a aceitar as verdades científicas como absolutas mas muita coisa
ainda é teoria. E teoria quer dizer: conhecimento especulativo, de caráter hipotético...
Um exemplo é a gravidade. Aprendemos
na escola que gravidade é uma força que puxa
tudo para baixo. Ponto. Simples assim. Porém
com o seu celular, usando a internet como ferramenta podemos conhecer as opiniões dos
físicos modernos e descobrir que há muitas
controvérsias entre eles e que a teoria da Gravidade está longe de ser um fato inquestionável.
Galileo, Darwin, Newton, Einstein, Hawking, não foram os únicos pensadores de seu
tempo. Outros pesquisadores, seus colegas,
tinham opiniões divergentes mas não tiveram
seu trabalho divulgado. As teorias científicas
que hoje conhecemos foram escolhidas e divulgadas. Escolhidas por quem? Divulgadas
por quê?
Olhando para trás podemos ver que
algumas ideias científicas que foram eleitas
ajudaram a moldar o pensamento de uma
época. No período da Revolução Industrial o
grande nome era Darwin com sua teoria da
evolução – A supremacia do mais forte. Esse
pensamento de que os mais competitivos e

fortes sobrevivem conferiu legitimidade ao
nascente capitalismo.
Na década de 90 o Projeto Genoma era a
promessa de cura para todo o tipo de doença.
Essa promessa não se cumpriu mas imprimiu
naquela geração um certo fatalismo... afinal...
somos produto de nossa genética... o que podemos fazer... tudo está determinado pelos
nossos genes. Essa passividade é muito oportuna para um sistema que quer a população
manejável, para um sistema que quer todos
prontos para aceitar as regras ditadas. A Epigenética defende outra coisa. Muitos estudos
garantem que o meio ambiente é responsável
pela resposta celular. Células criadas em meio
ácido vão apresentar anomalias que afetarão
seus genes. Podemos sim mudar nossos padrões mentais, corporais e celulares se mudarmos os fatores a que somos expostos. Nós temos o controle.
Quantos dogmas científicos já caíram
por terra e foram substituídos por outras
ideias que talvez, em pouco tempo, estarão
em descrédito.
Será que a terra redonda está com seus
dias contados?
O que importa é que uma revolução intelectual está acontecendo. Embora a mídia
ridicularize o movimento ele é composto por
milhares de pessoas comuns e de corajosos
cientistas. Essas pessoas estão vendo e pensando por conta própria. Suas conclusões não
combinam com a ciência oficial e se o que defendem se confirmar real, então um enorme
poder que era conferido a ciência passará para
as mãos da população. De baixo para cima, por
conta própria, com a tecnologia ao seu alcance
e rebelada contra os dogmas científicos essa
multidão desperta estará livre para questionar
todas as imposições e traçar um novo caminho
para a humanidade.
Esse movimento apresenta também uma
negação a esse mundo que deu errado. Violência, ganância, ignorância, fome, miséria,
não são mais toleráveis. Está na hora de reiniciar novamente. Então, que tal começar pela
base... Qual é o real formato de terra ?
Lígia Rigo
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Why are they questioning the
shape of the earth?

T

8

here seems to be a fever on the
Internet: You Tube, Face Book, Netflix, Instagram and many other platforms are revealing an ever-growing wave...
What are we talking about? The movement of
the Flat Earth. Without going into the merits of
whether the earth is flat or round, it is also important to understand why this questioning is
happening now.
In the social networks the flat-earthers
are ridiculed, accused of people without education, who didn’t go to school or who don’t
understand physics or mathematics. Wouldn’t
it be exactly the opposite? Today, technology
occupies a very important place in our lives. At
different prices, all kinds of technological devices are within everyone’s reach. Anyone can
deepen their research and find the gaps that
science has left. What?! Does science leave
gaps? Of course it does. We ordinary citizens
have been accustomed to accepting scientific
truths as absolute, but many things are still theory. And theory means: speculative knowledge,
of hypothetical character.....
An example is gravity. We learned in school that gravity is a force that pulls everything
down. Period. As simple as that. But with your
mobile phone, using the Internet as a tool we
can know the opinions of modern physicists
and discover that there are many controversies
between them and that the theory of Gravity is
far from being an unquestionable fact.
Galileo, Darwin, Newton, Einstein, Hawking, were not the only thinkers of their time.
Other researchers, their colleagues, had divergent opinions but their work was not published.
The scientific theories we know today were
chosen and disseminated. Chosen by whom?
Disseminated why?
Looking back we can see that some
scientific ideas that were chosen helped shape
the thought of a time. In the period of the Industrial Revolution the great name was Darwin with
his theory of evolution - the supremacy of the
strongest. This thought that the strongest and
most competitive survive gave legitimacy to
l
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nascent capitalism.
In the 1990s, the Genome Project was the
promise to cure all kinds of diseases. This promise was not fulfilled, but it imprinted a certain
fatalism on that generation... after all... we are
the product of our genetics... that we can do...
everything is determined by our genes. This
passivity is very timely for a system that wants
the population to be manageable, for a system
that wants everyone to be willing to accept the
dictated rules. Epigenetics defends something
else. Many studies guarantee that the environment is responsible for cellular response. Cells
created in an acidic environment will present
anomalies that will affect their genes. We can
change our mental, bodily and cellular patterns
if we change the factors to which we are exposed. We are in control.
How many scientific dogmas have already fallen into oblivion and have been replaced
by other ideas that may, in a short time, be discredited.
Could it be that the round earth has its
days numbered?
What matters is that an intellectual revolution is taking place. Although the media ridicule the movement, it is made up of thousands
of ordinary people and brave scientists. These
people are seeing and thinking for themselves.
Their conclusions do not agree with the official
science and if what they defend is confirmed as
real, then an enormous power that was conferred on science will pass into the hands of the
people. From the bottom up, alone, with technology at hand and rebellious to scientific dogmas, this awakened multitude will be free to
question all impositions and chart a new path
for humanity.
This movement also presents a denial of
this world that has gone wrong. Violence, greed, ignorance, hunger, misery are no longer tolerable. It is time to start again. So how about
we start at the bottom... What is the real format
of the earth?
Lígia Rigo

¿Por qué se cuestiona la
forma de la tierra?

P

arece que hay fiebre en Internet: You
Tube, Face Book, Netflix, Instagram y
muchas otras plataformas están revelando una ola que no deja de crecer... ¿De qué estamos hablando? El movimiento de la Tierra Plana. Sin entrar en los méritos de si la tierra es plana
o redonda, también es importante entender por
qué este cuestionamiento está ocurriendo ahora.
En las redes sociales se ridiculiza a los terraplanistas, acusados de personas sin educación,
que no fueron a la escuela o que no entienden
la física o las matemáticas. ¿No sería exactamente lo contrario? Hoy en día, la tecnología ocupa
un lugar muy importante en nuestras vidas. A
diferentes precios, todo tipo de aparatos tecnológicos están al alcance de todos. Cualquiera
puede profundizar su investigación y encontrar
las lagunas que la ciencia ha dejado. ¡¿Qué?!
¿La ciencia deja vacíos? Por supuesto que sí.
Nosotros, los ciudadanos comunes, hemos sido
acostumbrados a aceptar las verdades científicas como absolutas, pero muchas cosas siguen
siendo teoría. Y teoría significa: conocimiento
especulativo, de carácter hipotético....
Un ejemplo es la gravedad. Aprendimos
en la escuela que la gravedad es una fuerza
que tira de todo hacia abajo. Punto. Tan simple
como eso. Pero con su teléfono móvil, utilizando Internet como herramienta podemos conocer las opiniones de los físicos modernos y
descubrir que hay muchas controversias entre
ellos y que la teoría de la Gravedad está lejos
de ser un hecho incuestionable.
Galileo, Darwin, Newton, Einstein, Hawking, no fueron los únicos pensadores de su
tiempo. Otros investigadores, sus colegas, tenían opiniones divergentes pero su trabajo no
fue publicado. Las teorías científicas que conocemos hoy en día fueron elegidas y difundidas.
¿Elegido por quién? ¿Difundidas por qué?
Mirando hacia atrás podemos ver que algunas ideas científicas que fueron elegidas ayudaron a dar forma al pensamiento de un tiempo.
En el período de la Revolución Industrial el gran
nombre era Darwin con su teoría de la evolución
- la supremacía del más fuerte. Este pensamiento
de que los más fuertes y más competitivos sobre-

viven dio legitimidad al capitalismo naciente.
En los años 90, el Proyecto Genoma fue la
promesa de curar todo tipo de enfermedades.
Esta promesa no se cumplió, pero imprimió un
cierto fatalismo en esa generación... después de
todo... somos el producto de nuestra genética...
que podemos hacer... todo está determinado
por nuestros genes. Esta pasividad es muy oportuna para un sistema que quiere que la población sea manejable, para un sistema que quiere
que todos estén dispuestos a aceptar las reglas
dictadas. La Epigenética defiende otra cosa. Muchos estudios garantizan que el medio ambiente es responsable de la respuesta celular. Las células creadas en un ambiente ácido presentarán
anomalías que afectarán sus genes. Podemos
cambiar nuestros patrones mentales, corporales
y celulares si cambiamos los factores a los que
estamos expuestos. Tenemos el control.
Cuántos dogmas científicos ya han caído en
el olvido y han sido reemplazados por otras ideas
que tal vez, en poco tiempo, serán desacreditadas.
¿Será que la tierra redonda tiene sus días
contados?
Lo que importa es que se está produciendo una revolución intelectual. Aunque los
medios de comunicación ridiculizan el movimiento, está compuesto por miles de personas
comunes y corrientes y por valientes científicos.
Esta gente está viendo y pensando por sí misma.
Sus conclusiones no concuerdan con la ciencia
oficial y si lo que ellos defienden se confirma
como real, entonces un enorme poder que fue
conferido a la ciencia pasará a las manos de la
población. De abajo hacia arriba, solos, con la
tecnología al alcance de la mano y rebeldes a
los dogmas científicos, esta multitud despierta
será libre de cuestionar todas las imposiciones y
trazar un nuevo camino para la humanidad.
Este movimiento también presenta una
negación a este mundo que ha salido mal. La
violencia, la codicia, la ignorancia, el hambre, la
miseria ya no son tolerables. Es hora de volver a
empezar. Así que, ¿qué tal si empezamos por la
base... ¿Cuál es el formato real de la tierra?
Lígia Rigo
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CIÊNCIA

Foto: Arquivo

Mistérios Nordestinos
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nvestigadores de Dakila
Pesquisas estiveram na Pedra do Ingá, localizada na
cidade de Ingá, interior da Paraíba,
Nordeste do Brasil, a 90 km da capital João Pessoa. Foram pesquisar o
sitio arqueológico mais importante
do Brasil, da América Latina e quem
sabe da Terra. O sitio arqueológico
Pedra do Ingá transformou-se em
um grande enigma para arqueologia, devido a várias conjecturas
sobre sua origem e datação. Ele é
composto por um conjunto rochoso que ocupa uma área de 250m²
em um lajedo no meio do curso
do Rio Bacamarte, apresentando
inscrições rupestres de baixo relevo. Participaram desta tarefa em
outubro de 2018 os pesquisadores
Celso Júnior, Edmee Melo, Fátima
Alencar, Plautino Laroque, Marise
Laroque e Graça Dantas.
Há bastantes controvérsias
sobre estas inscrições, desde povos vindos de outras longitudes a
extraterrestres. Em 1995, foi inaugurado o Museu de História Natural
nas proximidades do monumento.
Segundo uma pesquisadora pa-

raibana, as inscrições representam
um calendário lunar com 114 Luas,
simbolizadas por desenho de “caracol” um no início e outro no final.
Um pesquisador austríaco no início
do século XX percorreu toda a região estudando vestígios fenícios,
associando estas inscrições a escrita demótica do Egito. Um jornalista
Espanhol comentou em seus registros sobre as inscrições da Pedra do
Ingá terem sido feitas por visitantes
de outros mundos. Interessante registro de outro pesquisador que
escreveu sobre “As pegadas de São
Tomé” versa sobre um inusitado
estudo de símbolos rupestres paraibanos. Já outro Um arqueólogo em
1972 publicou matéria comentando que as inscrições existentes na
Pedra do Ingá constituem verdadeiros modelos atribuídos a “Sumé”,
um líder da mitologia dos povos
tupis do Brasil que teria estado entre os índios antes da chegada dos
portugueses, transmitindo uma série de conhecimentos como a agricultura, organização social e o fogo.
Em 1977, a Pedra do Ingá recebeu
a visita do professor egípcio Fathi

Sehea, que em suas pesquisas estudou os ideogramas, descobrindo
um suposto mapa reproduzindo o
rio Nilo e outros símbolos parecidos
com os da hieroglífica faraônica, a
famosa Flor de Lótus dos templos
de Karnak e Luxor.
Até hoje, contudo não foi possível um estudo de forma conclusiva de quem foram os autores das
inscrições e quais as motivações
do monumento ter sido produzido.
Os pesquisadores de Dakila tem
um grande estudo pela frente devido à importância e riqueza deste
sitio arqueológico, em relação aos
que já foram encontrados em outros países como Grécia, Egito, Turquia... Quem sabe na Pedra do Ingá
não teremos as informações sobre
a o origem da humanidade, como
é a vida, como começou o mundo,
como é a Terra, o Sol a Lua? Será
que os misteriosos símbolos não
seriam uma chave?
Temos um grande tesouro
no Brasil!
Fátima Alencar
Imagens: Celso Júnior – www.tvch.com.br
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Mysteries of the Northeast

D

akila Pesquisas investigators were in
the Pedra do Ingá (Ingá Stone), located
in the city of Ingá, in the interior of Paraíba, in the northeast of Brazil, 90 km from the capital
João Pessoa. The most important archaeological site
in Brazil, Latin America and who knows of the Earth
was investigated. The archaeological site of Pedra
do Ingá became a great enigma for archaeology, due
to several conjectures about its origin and dating. It is
composed of a rocky group that occupies a surface
of 250m² in a slab in the middle of the course of the
river Bacamarte, with rocky inscriptions in low relief.
Researchers Celso Júnior, Edmee Melo, Fátima Alencar, Plautino Laroque, Marise Laroque and Graça
Dantas participated in this task in October of 2018.

about an unusual study of the symbols of the cave of
Paraíba. Yet another archaeologist in 1972 published
an article commenting that the existing inscriptions
in the Pedra do Ingá constitute true models attributed to “Sumé”, a leader of the mythology of the Tupí
people of Brazil who would have been among the
natives before the arrival of the Portuguese, transmitting a series of knowledge such as agriculture, social
organization and fire. In 1977, the Pedra do Ingá received the visit of the Egyptian professor Fathi Sehea,
who in his investigations studied the ideograms, discovering a supposed map that reproduces the Nile
river and other similar symbols to those of the pharaonic hieroglyphic, the famous Lotus Flower of the
temples of Karnak and Luxor.

There are many controversies about these inscriptions, from people of other longitudes to extraterrestrials. In 1995 the Natural History Museum was
inaugurated near the monument. According to a Paraíba investigator, the inscriptions represent a lunar
calendar with 114 moons, symbolized by the “snail”
design, one at the beginning and one at the end. An
Austrian researcher, at the beginning of the 20th century, travelled all over the region studying the Phoenician vestiges, associating these inscriptions with
the Egyptian Demotic script. A Spanish journalist
comments in his records that the inscriptions of the
Pedra do Ingá have been made by visitors from other
worlds. An interesting record of another researcher
who wrote about “The footprints of Santo Tomé” is

However, to this day it has not been possible to
have a conclusive study of who were the authors of
the inscriptions and what have been the motivations
of the monument. Dakila investigators have a great
study ahead of them due to the importance and richness of this archaeological site, in relation to those already found in other countries such as Greece,
Egypt, Turkey... Who knows if in the Pedra do Ingá
we don´t have information about the origin of humanity, about life, how the world began, how the Earth
is, about the Sun, the Moon? Couldn’t these mysterious symbols be a key?
We have a great treasure in Brazil!
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Fátima Alencar

Misterios del Noreste

I

nvestigadores de Dakila Pesquisas estaban en
la Pedra do Ingá (Piedra de Ingá), ubicada en
la ciudad de Ingá, en el interior de Paraíba, al
noreste de Brasil, a 90 km de la capital João Pessoa.
Se investigó el sitio arqueológico más importante de
Brasil, América Latina y quien sabe de la Tierra. El sitio arqueológico de Pedra do Ingá se convirtió en un
gran enigma para la arqueología, debido a varias conjeturas sobre su origen y datación. Se compone de
un grupo rocoso que ocupa una superficie de 250m²
en una losa en medio del curso del río Bacamarte,
con inscripciones rocosas en bajo relieve. Los investigadores Celso Júnior, Edmee Melo, Fátima Alencar,
Plautino Laroque, Marise Laroque y Graça Dantas participaron en esta tarea en octubre de 2018.

un estudio inusual de los símbolos de la cueva de
Paraíba. Ya otro arqueólogo en 1972 publicó un artículo comentando que las inscripciones existentes
en la Pedra do Ingá constituyen verdaderos modelos
atribuidos a “Sumé”, un líder de la mitología del pueblo Tupí de Brasil que habría estado entre los indios
antes de la llegada de los portugueses, transmitiendo una serie de conocimientos como la agricultura,
la organización social y el fuego. En 1977, la Pedra
do Ingá recibió la visita del profesor egipcio Fathi
Sehea, quien en sus investigaciones estudió los
ideogramas, descubriendo un supuesto mapa que
reproduce el río Nilo y otros símbolos similares a los
del jeroglífico faraónico, la famosa Flor de Loto de los
templos de Karnak y Luxor.

Hay muchas controversias sobre estas inscripciones, desde personas de otras longitudes hasta
extraterrestres. En 1995 se inauguró el Museo de
Historia Natural cerca del monumento. Según un investigador de Paraíba, las inscripciones representan
un calendario lunar con 114 lunas, simbolizadas por
el diseño “caracol”, uno al principio y otro al final. Un
investigador austríaco, a principios del siglo XX, viajó
por toda la región estudiando los vestigios fenicios,
asociando estas inscripciones a la escritura demótica de Egipto. Un periodista español comenta en sus
registros que las inscripciones de la Pedra do Ingá
han sido realizadas por visitantes de otros mundos.
Un registro interesante de otro investigador que escribió sobre “Las huellas de Santo Tomé” es sobre

Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido posible tener un estudio concluyente de quiénes fueron
los autores de las inscripciones y cuáles han sido las
motivaciones del monumento. Los investigadores
de Dakila tienen un gran estudio por delante debido
a la importancia y riqueza de este sitio arqueológico, en relación a los ya encontrados en otros países
como Grecia, Egipto, Turquía.... ¿Quién sabe si en la
Pedra do Ingá no tendremos informaciones sobre el
origen de la humanidad, sobre la vida, cómo comenzó el mundo, cómo es la Tierra, sobre el Sol, la Luna?
¿No serían los símbolos misteriosos una clave?
¡Tenemos un gran tesoro en Brasil!
Fátima Alencar
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Foto: Divulgação

Autoconhecimento:

lapidando o ego
FÁTIMA ALENCAR
Imagens: Celso Junior
www.tvch.com.br
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Q

uando eu cursava psicologia e me deparava com tantos conceitos ligados a psiquê, ficava intrigada com tantos teóricos
e abordagens sobre o tema. E me perguntava por que
a mente humana nos causava tantas indagações. Por
isso, para desenvolvermos nossa reflexão aqui, vou
usar como ponto de partida a teoria freudiana.
Ao observar seus pacientes, Freud propôs uma
nova visão sobre o nosso funcionamento. Resumidamente, segundo ele, nosso universo psíquico estaria
pautado em três porções: uma primeira, carregada
de pulsões mal elaboradas, conteúdos “desconhecidos”, que ele chamou Id (nossa porção inconsciente). Uma segunda porção retrataria todas as regras
sociais, as noções de certo/errado, os tolhimentos, o
que pode e não pode, que foi denominada Superego. E uma terceira, fruto da interação das duas primeiras, que seria aquela “porção visível”, consciente
– o famoso Ego!
Nessa relação, nem sempre muito amistosa, Id,
Ego e Superego batalham para definir seus territórios em nosso mundo interno. Nessa arena, o princípio grego “Conhece-te a ti mesmo” parece fazer muito sentido porque, na verdade, “se conhecer” é uma
chave de maior poder para que cada um encontre
equilíbrio, seu potencial e paz para sua mente.
Mas o que chama minha atenção, e compartilho aqui com você, é que nas minhas pesquisas tenho visto que a nossa mente tem um poder incrível.
O que eu quero dizer é que, além dos cinco sentidos
que convencionamos, nós somos capazes de muitas
outras habilidades conhecidas como paranormais
ou extrassensoriais que são um “patinho feio” para a
ciência tradicional e pode nos levar ao equívoco de
pensar que são falsas, apenas porque ainda não são
devidamente compreendidas.
Pois bem, se somos dotados de habilidades diferentes, aonde elas estão? Por que não estamos todos
por aí desafiando nossos limites, como os grandes paranormais fizeram e fazem ao longo da nossa história?
É aí que eu acredito que essa tríade inicialmente proposta por Freud, embora não tenha sido pensada para essa finalidade, possa nos trazer um novo
olhar. No nosso inconsciente podem residir também
nossas potencialidades! (Aos amigos psicanalistas e
terapeutas, peço calma! Não estou aqui para negar
o legado deixado pela psicanálise, mas gostaria de
pegar sua mão para darmos mais um passo juntos).
Então, perceba: o que estou dizendo é que, em-

bora nosso inconsciente tenha traumas e dores psíquicas, ele pode conter MAIS que isso. Se já existem
pessoas que comprovadamente demonstraram habilidades diferenciadas, isso está em algum lugar na
mente dessas pessoas. E o lugar mais profundo e inconsciente me parece ser um “bom esconderijo” para
nossas potencialidades adormecidas. E nessa dinâmica das normas, regras e da crença limitante de que essas habilidades são uma farsa, nosso Superego trata
de barrar logo qualquer curiosidade ou experimento
nosso, como se nos dissesse: “que besteira”!
Mas, na medida em que equilibramos essa dinâmica interna nossa, que descobrimos nossa capacidade, é que a nossa porção inconsciente pode
ganhar luz e se traduzir no nosso verdadeiro eu, no
nosso Ego.
No dia-a-dia, é comum escutar: “nossa, fulano
tem um ego!” (curioso pensar que é sempre o “fulano”... nunca nós mesmos). E as expressões “egocentrismo”, “egoísmo” parecem fazer coro a essa percepção que temos de que o Ego é um vilão, uma “coisa”
que precisa ser abolida da nossa vida! Eu mesma me
peguei nesse dilema mas, certa vez, escutei de um
sábio que ele tinha o maior ego do mundo e aquilo
me inquietou. Passei muito tempo tentando entender como um grande sábio poderia ter um grande
ego! E foi a partir dessa “charada” que eu iniciei minhas pesquisas.
Aliás, ao pesquisar, tenho notado que esse mecanismo de associar “ego = vaidade” nos afasta de
buscar mais profundamente a nossa essência. Afinal
de contas, se considerarmos tudo que eu falei até
agora, quem tem um grande ego, terá, na verdade, um
grande autoconhecimento, é um “sábio de si mesmo”.
E se você pensa diferente também, saiba que
não está sozinho. Estão aí disponíveis inúmeros documentários, relatos e entrevistas de pessoas que
decidiram pensar fora da caixa, que expandiram seus
horizontes (e suas habilidades) e que já provaram
que – sim – a nossa mente é incrível! Requer disciplina, requer estudo, requer nobreza, requer quebrar
paradigmas... mas é bem possível!
Então, a charada que um dia chegou até mim
agora é sua também! Espero, de verdade, que essas reflexões sejam úteis na sua caminhada. Afinal,
é o seu autoconhecimento que permitirá um avanço
sensível e genuíno na forma como você lida consigo
próprio, com os outros e com o mundo. Lembre-se
disso, porque o mundo precisa de pessoas assim!
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CIENCIA

Autoconocimiento: Puliendo el Ego
C

uando yo cursaba psicología y me encontré con tantos conceptos ligados a la
psique, quedaba intrigada con tantas teorías y enfoques sobre el tema. Y me preguntaba por qué la mente humana nos causaba tantas incógnitas. Por eso,
para desarrollar nuestra reflexión aquí, voy a usar
como punto de partida la teoría Freudiana.
Al observar a sus pacientes, Freud propuso una
nueva visión sobre nuestro funcionamiento. Resumiendo, según él, nuestro universo psíquico estaría
dividido en tres porciones: la primera, cargada de pulsos mal elaborados, contenidos “desconocidos”, que
él llamó Id (nuestra porción inconsciente). La segunda
parte retrataría todas las reglas sociales, las nociones
de cierto / errado, los impedimentos, lo que puede y
no puede, que se denominó Superego. Y la tercera,
fruto de la interacción de las dos primeras, que sería
aquella “porción visible”, consciente - ¡el famoso Ego!
En esa relación, no siempre muy amistosa, Id,
Ego y Superego batallan para definir sus territorios en
nuestro mundo interior. En esa controversia, el principio griego “Conócete a ti mismo” parece tener mucho sentido porque, en realidad, “conocerse” es una
clave de mayor poder para que cada uno encuentre
el equilibrio, su potencial y la paz para su mente.
Pero lo que llama mi atención, y comparto aquí
con ustedes, es que en mis investigaciones he visto
que nuestra mente tiene un poder increíble. Lo que
quiero decir es que, además de los cinco sentidos
que conocemos, nosotros somos capaces de muchas otras habilidades conocidas como paranormales o extrasensoriales, que son un “patito feo” para la
ciencia tradicional y puede llevarnos a la equivocación de pensar que son falsas, sólo porque aún no son
debidamente comprendidas.
Pues bien, si estamos dotados de diferentes
habilidades, ¿donde están? ¿Por qué no estamos
todos por ahí desafiando nuestros límites, como los
grandes paranormales hicieron y hacen a lo largo de
nuestra historia?
Es ahí donde creo que esta tríada inicialmente
propuesta por Freud, aunque no fue pensada para
ese propósito, puede traernos una nueva mirada. En
nuestro inconsciente pueden residir también nuestras potencialidades. (A los amigos psicoanalistas y
terapeutas, pido calma! No estoy aquí para negar el
legado dejado por el psicoanálisis, pero me gustaría
tomar su mano para dar un paso más juntos).
Entonces, observa: lo que estoy diciendo es
que, aunque nuestro inconsciente tiene traumas y
dolores psíquicos, él puede contener más que eso.
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Si ya existen personas que han demostrado tener habilidades diferenciadas, eso está en alguna parte, en
la mente de esas personas. Y el lugar más profundo
e inconsciente me parece ser un “bueno escondite
“para nuestras potencialidades dormidas. Y en esta
dinámica de las normas, reglas y de creencia limitante
de que esas capacidades son una farsa, nuestro Superego trata de borrar luego cualquier curiosidad o experimento nuestro, como si nos dijese: “¡qué tontería!”
Pero, en la medida en que equilibramos esa
dinámica interna nuestra, que descubrimos nuestra capacidad, es que nuestra porción inconsciente
puede ganar luz y traducirse en nuestro verdadero
Yo, en nuestro ego.
En el día a día, es común escuchar: “¡guau,
este fulano tiene un ego!” (Curioso pensar que es
siempre el “fulano”... nunca nosotros mismos). Y las
expresiones de “egocentrismo”, “egoísmo” parecen
hacer coro a esa percepción que tenemos de que ¡el
Ego es un villano, una “cosa” que necesita ser abolida de nuestra vida! Yo misma me encontré en este dilema pero, una vez, escuché de un sabio que él tenía
el mayor Ego del mundo y fue aquello que me inquietó. Pasé mucho tiempo intentando entender ¡cómo
un gran sabio podría tener un gran ego! Y fue a partir
de esa “incógnita” que inicié mi investigación.
Por otra parte, al investigar, he notado que ese
mecanismo de asociar “ego = vanidad” nos aleja de
buscar más profundamente nuestra esencia. Después
de todo, si consideramos todo lo que he hablado hasta ahora, quien tiene un gran ego, tendrá, en realidad,
un gran autoconocimiento, es un “sabio de sí mismo”.
Y si usted piensa diferente también, sepa que
no está solo. Hay disponibles numerosos documentales, informes y entrevistas de personas que decidieron pensar fuera de la caja, que expandieron sus
horizontes (y sus habilidades) y que ya probaron que
¡- sí - nuestra mente es increíble!
Requiere disciplina, requiere estudio, requiere nobleza, requiere romper paradigmas... ¡pero es muy posible!
Entonces, ¡el enigma que un día llegó a mí,
ahora es suyo también! Espero, de hecho, que estas
reflexiones sean útiles en su camino. Al final, es su
autoconocimiento que le permitirá un avance sensible y genuino en la forma como usted trata consigo
mismo, con los demás y con el mundo. ¡Recuérdese
esto, porque el mundo necesita gente así!
Caroline Marques
TVCH - TV Central de Habilidades
www.tvch.com.br

SCIENCE

Self-knowledge: polishing the ego
W

hen I was studying psychology and
came across so many concepts linked to
the psyche, I was intrigued by so many theorists and
approaches on the subject. And I wondered why the
human mind caused us so many questions. Therefore, in order to develop our reflection here, I will use
Freudian theory as a starting point.
By observing his patients, Freud proposed a
new vision about our functioning. In a nutshell, according to him, our psychic universe would be based on three portions: a first one, loaded with badly
elaborated impulses, “unknown” contents, which he
called Id (is our unconscious portion). A second portion would portray all the social rules, the notions of
right / wrong, the inhibitions, what can and cannot,
which was called Superego. And a third, fruit of the
interaction of the first two, which would be that “visible portion”, conscious - the famous Ego!
In this relationship, not always very friendly, Id,
Ego and Superego fight to define their territories in our
internal world. In this arena, the Greek principle “Know
thyself” seems to make a lot of sense because, in fact,
“knowing yourself” is a key of greater power for each one
to find balance, his potential and peace for his mind.
But what draws my attention, and I share it
here with you, is that in my research I have seen that
our mind has incredible power. What I mean is that in
addition to the five senses that we have agreed on,
we are capable of many other abilities known as paranormal or extrasensory that are an “ugly duckling”
for traditional science and can lead us to the misconception that they are false, just because they are not
yet properly understood.
Well, if we are gifted with different skills, where
are they? Why aren’t we all out there challenging our
limits, as the great paranormals have done and do
throughout our history?
This is where I believe that this triad initially
proposed by Freud, although it was not intended for
this purpose, can bring us a new insight. In our unconscious can also reside our potentialities! (To my
friends, psychoanalysts and therapists, I ask for calm!
I am not here to deny the legacy left by psychoanalysis, but I would like to take your hand so that we can
take another step together).
So, observe: what I am saying is that, although
our unconscious has traumas and psychic pains, it

can contain MORE than that. If there are already people who have proven to have different abilities, this
is somewhere in their minds. And the deepest and
most unconscious place seems to me to be a “good
hiding place” for our dormant potentialities. And in
this dynamic of norms, rules and the limiting belief
that these abilities are a farce, our Superego tries to
bar any curiosity or experiment of ours, as if telling us:
“what nonsense”!
But to the extent that we balance this internal
dynamic of ours, that we discover our capacity, is
that our unconscious portion can gain light and be
translated into our true self, our ego.
In everyday life, it is common to hear: “gee, this
dude has an ego!” (Curious to think that it is always the
“dude”... never ourselves). And the expressions “egocentrism” and “selfishness” seem to echo this perception that we have that the ego is a villain, a “thing” that
needs to be abolished from our life! I myself caught
myself in this dilemma, but once I heard from a wise
man that he had the greatest ego in the world and that
unsettled me. I spent a lot of time trying to understand
how a great sage could have a great ego! And it was
from this “enigma” that I began my research.
As a matter of fact, while researching, I have
noticed that this mechanism of associating “ego =
vanity” keeps us away from searching more deeply
for our essence. After all, if we consider everything I
have said so far, whoever has a great ego will actually
have a great self-knowledge, is a “sage of oneself”.
And if you think different too, know that you
are not alone. There are countless documentaries, reports and interviews of people who decided to think
outside the box, who expanded their horizons (and
their abilities) and who have already proven that - yes
- our mind is incredible! It requires discipline, it requires study, it requires nobleness, it requires breaking
paradigms... but it’s quite possible!
So, the riddle that once came to me now is yours
too! I truly hope that these reflections will be useful in
your journey. After all, it is your self-knowledge that
will allow a genuine and sensitive advance in the way
you deal with yourself, others and the world. Remember this, because the world needs people like that!
Caroline Marques
TVCH - Skills Central TV
www.tvch.com.br
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Tecnologia de Ponta
H

oje vivemos em um mundo altamente
“tecnológico”. “Avanços” nesta área estão ocorrendo todos os dias, e assim o
último modelo de hoje, já será obsoleto amanhã. Vivemos – ou fomos condicionados – a viver uma busca desenfreada pela tal “tecnologia de ponta”, que
gerou um consumismo sem limites.
Mas nosso cérebro é na verdade a mais avançada tecnologia que podemos ter ou desenvolver.
Assim, procuramos fora, o que está dentro de nós!
A questão é que precisamos aprender a fazer
com que esta tecnologia trabalhe em nosso favor.
Mas por quê?
Quanto mais desenvolvemos nossa capacidade cerebral, mais fácil se torna as realizações do
dia-a-dia, pois dependendo da intensidade da atividade mental, o cérebro emite ondas magnéticas em
frequências variadas, podendo assim interatuar com
os meios que as cercam.
Para isso precisamos entender como ele funciona.
O cérebro tem duas metades, que são virtualmente imagens de espelho uma da outra, mas com
funções diferentes.
O hemisfério esquerdo controla a função da
fala, a lógica e a razão, é a parte científica, racional.
O hemisfério direito reconhece formas, padrões e sons, é a parte artística, intuitiva.
O corpo caloso é uma estrutura formada por
feixes de fibras nervosas que conecta os hemisférios
cerebrais direito e esquerdo.
Sua função é permitir a transferência de infor-
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mações entre um hemisfério e outro fazendo com
que eles atuem harmonicamente.
Normalmente temos um dos hemisférios
mais ativo do que o outro; somos mais racionais
ou intuitivos.
Por isso precisamos habilitar os dois hemisférios do cérebro, para que ambos fiquem equalizados
(racional e intuitivo), e assim termos uma visão de
tudo que nos cerca muito maior, uma visão de 360º!
Como?
Quando queremos um corpo “sarado”, abdômen de “tanquinho”; precisamos “malhar”, fazer

exercícios diários para nosso corpo corresponder ao
que queremos.
Assim também é o nosso cérebro!
É possível estimular nossa atividade cerebral
através de certas técnicas, e assim treiná-lo a usar
qualquer campo sensorial, ou seja, atuar em qualquer hemisfério com a mesma facilidade dependendo do momento e situação.
Em nosso próximo artigo estaremos trazendo
algumas destas técnicas.
Por Rosana Batarelli

Foto: Divulgação
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CIENCIA

Tecnología de punta

H

oy vivimos en un mundo altamente “tecnológico”. “Avances” en esta área están
ocurriendo todos los días, y así el último
modelo de hoy, ya será obsoleto mañana. Vivimos -o
hemos sido condicionados- a vivir una búsqueda desenfrenada por la “tecnología de punta”, que generó
un consumismo sin límites.
Pero nuestro cerebro es en realidad la tecnología más avanzada que podemos tener o desarrollar. Pero, buscamos fuera, lo que está dentro de nosotros.
La cuestión es que necesitamos aprender a hacer que esta tecnología trabaje a nuestro favor.

por haces de fibras nerviosas que conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo.
Su función es permitir la transferencia de información entre un hemisferio y otro haciendo que actúen armónicamente.
Normalmente tenemos uno de los hemisferios más activo que el otro; somos más racionales
o intuitivos.
Por eso necesitamos habilitar los dos hemisferios del cerebro, para que ambos queden igualados (racional e intuitivo), y así tener una visión
mucho más amplia de todo lo que nos rodea, una
visión de 360º!

¿Pero por qué?
Cuanto más desarrollamos nuestra capacidad
cerebral, más fácil se convierte en las realizaciones
del día a día, pues dependiendo de la intensidad de
la actividad mental, el cerebro emite ondas magnéticas en frecuencias variadas, pudiendo así interactuar con los medios que las rodean.
Para ello necesitamos entender cómo funciona.
El cerebro tiene dos mitades, que son virtualmente imágenes de espejo una de la otra, pero con
funciones diferentes.
El hemisferio izquierdo controla la función del habla, la lógica y la razón, es la parte científica, racional.
El hemisferio derecho reconoce formas, patrones y sonidos, es la parte artística, intuitiva.
El cuerpo calloso es una estructura formada

¿Cómo?
Cuando queremos un cuerpo “sano”, abdominales de “tanquecito”; necesitamos “decidir”, hacer
ejercicios diarios para que nuestro cuerpo corresponda a lo que queremos.
¡Así también es nuestro cerebro!
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Es posible estimular nuestra actividad cerebral
a través de ciertas técnicas, y así entrenarlo a usar
cualquier campo sensorial, o sea, actuar en cualquier
hemisferio con la misma facilidad dependiendo del
momento y situación.
En nuestro próximo artículo estaremos trayendo algunas de estas técnicas.
Por Rosana Batarelli

SCIENCE

Cutting-edge Technology
T

oday we live in a highly “technological”
world. “Advances in this area are occurring every day, and so the last model of
today will be obsolete tomorrow. We live - or have
been conditioned - to live an unbridled search for
such “cutting-edge technology”, which has generated limitless consumerism.
But our brain is actually the most advanced technology we can have or develop. So, we look outside, what is inside of us!
The point is that we need to learn how to make
this technology work for us.

The corpus callosum is a structure formed by
bundles of nerve fibers that connects the right and
left cerebral hemispheres.
Its function is to allow the transfer of information between one hemisphere and another, making
them act harmoniously.
Usually we have one hemisphere more active
than the other; we are more rational or intuitive.
That’s why we need to enable both hemispheres of the brain, so that both become equalized (rational and intuitive), and thus have a much broader vision of everything that surrounds us, a vision of 360º!

But why?
The more we develop our brain capacity, the
easier it becomes for us to accomplish day-to-day
things, because depending on the intensity of mental activity, the brain emits magnetic waves at various
frequencies, thus being able to interact with the media that surround them.
For this we need to understand how it works.
The brain has two halves, which are virtually mirror images of each other, but with different
functions.
The left hemisphere controls the function of
speech, logic and reason; it is the scientific, rational part.
The right hemisphere recognizes forms, patterns and sounds; it is the artistic, intuitive part.

How?
When we want a “healed” body, the abdomen
of a “little tank”; we need to “work out”, do daily exercises for our body to correspond to what we want.
This also goes for our brain!
It is possible to stimulate our brain activity
through certain techniques, and thus train it to
use any sensory field, that is, to act in any hemisphere with the same ease depending on the moment and situation.
In our next article we will be bringing some of
these techniques.
Por Rosana Batarelli
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SAÚDE

Mexa-se! Saiba os Benefícios da
Prática Regular de Exercício Físico
E

xercício Físico é entendido como uma sequência sistematizada de movimentos de
diferentes segmentos corporais, executados de forma planejada com intensidade, duração e com um
determinado objetivo a ser alcançado. Por exemplo:
uma caminhada orientada é um exercício físico que
já possui um determinado planejamento, como a intensidade, a duração e o objetivo, que pode melhorar o condicionamento cardiorrespiratório.
Para adquirir uma boa saúde, deve-se praticar pelo
menos 30 minutos de exercícios físicos diariamente. Um
programa regular, deve incluir pelo menos 3 componentes: Aeróbio, Fortalecimento muscular e Flexibilidade
(alongamento), variando a intensidade de acordo com a
condição clínica e os objetivos de cada indivíduo.
O estilo de vida ativo proporciona um nível relativamente alto de capacidade funcional, além de
aumentar a expectativa de vida tornando-se possível
a reabilitação após uma grande variedade de incapacidades, doenças e fatores de risco.
O exercício físico promove respostas hormonais no organismo, trazendo alterações fisiológicas
e psicológicas positivas. Os hormônios são responsáveis pelo bom andamento das funções biológicas.
Alguns dos principais hormônios liberados são:
Hormônio do crescimento:
O hormônio do crescimento (GH), além de ser
um potente agente anabólico (promove hipertrofia
muscular) estimula diretamente a lipólise (quebra
de células de gordura). Suas concentrações encontram-se elevadas durante o exercício.
Catecolaminas (Adrenalina e Noradrenalina):
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A atuação em conjunto destes dois hormônios promove, o aumento da taxa metabólica,
sendo que o aumento no gasto energético é
positivo no combate à obesidade. Otimiza
o fluxo sanguíneo para aquele músculo que está sendo utilizado, levando
assim mais nutrientes, gerando mais
energia e melhorando o desempenho muscular. Promove adaptações
cardiovasculares importantes para o
exercício físico.
Glucagon e Insulina:
No exercício físico, à medida que
os níveis plasmáticos de glicose no sangue vão diminuindo, ocorre estimulação da
glicogenólise hepática pelo aumento gradual
da concentração plasmática de Glucagon (ajuda a manter os níveis normais de açúcar no sangue).
Quanto maior a duração do exercício, maior a liberação de Glucagon, sendo que, em exercícios moderados de curta duração, observa-se diminuição nos
seus níveis plasmáticos.
O efeito do exercício na
concentração de Insulina é
o contrário do que ocorre
com o Glucagon, estando
suas concentrações diminuídas no período
de atividade. Os fatores que podem levar à diminuição da

Insulina são o aumento da velocidade de transporte
de glicose para dentro das células musculares, a
ação das Catecolaminas e a liberação de Glucagon. A diminuição dos níveis de insulina é proporcional à intensidade do exercício, sendo que,
em exercícios prolongados, ocorre um progressivo aumento na obtenção de energia. Desta
forma, o exercício torna-se importante por facilitar a captação de Glicose e diminuir os
níveis de Insulina, sendo positivo para
o indivíduo portador de Diabetes.
Endorfinas:
As Endorfinas são substâncias
naturais analgésicas, produzidas
pelo cérebro (Glândula Hipófise). Ao
ser liberada estimula a sensação de
bem-estar, conforto, melhor estado de humor e alegria. Além disso,
durante os exercícios, interações
entre Insulina, Glucagon, Hormônio do Crescimento e as Catecolaminas
(Adrenalina e Noradrenalina) são, na
maior parte das vezes, responsáveis
pela disponibilidade de carga de
substratos e por sua utilização.

duzido pelas Glândulas Suprarrenais, que estão localizadas acima dos Rins. O Cortisol em níveis normais,
ajuda o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema
imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a Pressão Arterial. A prática regular de exercícios físicos promove também benefícios
sobre vários aspectos do organismo
Com todos esses benefícios para sua saúde,
por que não mudar seu Estilo de Vida? Primeiramente, procure ter acompanhamento de um profissional
especializado e avaliação prévia do seu médico, é
uma forma de garantir que o exercício físico seja feito
de maneira segura e saudável.
A relação entre saúde e exercício físico é fundamental para a melhor qualidade de vida. O ideal é
que tenhamos consciência que a prática regular ajuda na manutenção da própria natureza humana que
foi feita para se movimentar. E deve ser vista como
promoção a saúde, possuindo inúmeros benefícios
a curto, médio e longo prazo. Um corpo que não se
movimenta torna-se fraco e adoece mais facilmente.
Mudanças comportamentais podem melhorar consideravelmente a sua saúde, portanto, Mexa-se!
Ariana Rezende

Cortisol:
O Cortisol é um hormônio pro-
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CHEERS

Physical activity prolongs life
P

hysical Exercise is understood as a systematic sequence of movements of different body
segments, executed in a planned manner with intensity, duration and with a certain objective to be achieved.
For example: a guided walk is a physical exercise that
already has a certain planning, such as intensity, duration and objective, which can improve the cardiorespiratory conditioning.
In order to acquire good health, one should practice at least 30 minutes of physical exercise daily. A regular program should include at least 3 components:
Aerobic, Muscle strengthening and Flexibility (stretching), varying the intensity according to the clinical
condition and the objectives of each individual.
The active lifestyle provides a relatively high level of functional capacity, besides increasing life expectancy, making rehabilitation possible after a great
variety of disabilities, diseases and risk factors.
Physical exercise promotes hormonal responses in the body, bringing positive physiological and
psychological changes. Hormones are responsible for
the good performance of biological functions. Some of
the main released hormones are:
Growth hormone:
The growth hormone (GH), besides being a powerful anabolic agent (promotes muscle hypertrophy),
directly stimulates lipolysis (breaking of fat cells). Its
concentrations are high during exercise.
Catecholamines (Adrenaline and
Noradrenaline):
The joint action of these two hormones promotes
the increase of the metabolic rate, and the increase in
energy expenditure is positive in combating obesity. It
optimizes blood flow to that muscle that is being used,
thus bringing more nutrients, generating more energy
and improving muscle performance. It promotes important cardiovascular adaptations for physical exercise.
Glucagon and Insulin:
In physical exercise, as plasma levels of glucose
in the blood decrease, there is stimulation of liver glycogenolysis by gradually increasing the plasma concentration of Glucagon (helps maintain normal blood sugar
levels). The longer the duration of the exercise, the greater the release of Glucagon and in moderate exercises
of short duration there is a decrease in its plasma levels.
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The effect of exercise on the concentration of insulin is the opposite of what happens with Glucagon,
and its concentrations are decreased in the period of
activity. The factors that can lead to the decrease of Insulin are the increase in the speed of glucose transport
into the muscle cells, the action of Catecholamines and
the release of Glucagon. The decrease in insulin levels is
proportional to the intensity of the exercise, and in prolonged exercises, there is a progressive increase in obtaining energy. Thus, exercise becomes important for facilitating the capture of glucose and reducing the levels
of insulin, being positive for the individual with diabetes.
Endorphins:
Endorphins are natural analgesic substances,
produced by the brain (Pituitary Gland). When released, it stimulates the sensation of well-being, comfort,
better mood and joy. In addition, during exercise, interactions between insulin, glucagon, growth hormone
and catecholamines (adrenaline and noradrenaline)
are, in most cases, responsible for the availability of
substrate load and its use.
Cortisol:
Cortisol is a hormone produced by the Suprarenal Glands, which are located above the Kidneys.
Cortisol at normal levels helps the body control stress,
reduce inflammation, contribute to the functioning of
the immune system and maintain constant blood sugar
levels, as well as Blood Pressure.
The regular practice of physical exercises also
promotes benefits over various aspects of the body.
The main health benefits include:
With all these health benefits, why not change
your lifestyle? First of all, try to be accompanied by a
specialized professional and previous evaluation of
your doctor; it is a way to ensure that the physical exercise is done in a safe and healthy way.
The relationship between health and physical
exercise is fundamental for the best quality of life. The
ideal is that we are aware that regular practice helps in
the maintenance of human nature itself that was made
to move. And it should be seen as health promotion,
with numerous benefits in the short, medium and long
term. A body that does not move becomes weak and
falls ill more easily. Behavioral changes can considerably improve your health, so move!

SALLUD

La actividad física prolonga la vida
E

jercicio Físico es entendido como una secuencia
sistematizada de movimientos de diferentes segmentos corporales, ejecutados de forma planificada con
intensidad, duración y con un determinado objetivo a ser
alcanzado. Por ejemplo: una caminata orientada es un ejercicio físico que ya posee una determinada planificación,
como la intensidad, la duración y el objetivo, que puede
mejorar el condicionamiento cardiorrespiratorio.
Para adquirir una buena salud, se debe practicar
al menos 30 minutos de ejercicio físico diariamente. Un
programa regular, debe incluir al menos 3 componentes:
Aeróbico, Fortalecimiento muscular y Flexibilidad (estiramiento), variando la intensidad de acuerdo con la condición clínica y los objetivos de cada individuo.
El estilo de vida activo proporciona un nivel relativamente alto de capacidad funcional, además de aumentar
la expectativa de vida, haciéndose posible la rehabilitación tras una gran variedad de discapacidades, enfermedades y factores de riesgo.
El ejercicio físico promueve respuestas hormonales
en el organismo, trayendo alteraciones fisiológicas y psicológicas positivas. Las hormonas son responsables de la
buena marcha de las funciones biológicas. Algunas de las
principales hormonas liberadas son:
Hormona del crecimiento:
La hormona del crecimiento (GH), además de ser
un potente agente anabólico (promueve hipertrofia muscular) estimula directamente la lipólisis (rotura de células
de grasa). Sus concentraciones se encuentran elevadas
durante el ejercicio.
Catecolaminas (Adrenalina y noradrenalina):
La actuación en conjunto de estas dos hormonas
promueve, el aumento de la tasa metabólica, siendo
que el aumento en el gasto energético es positivo en el
combate a la obesidad. Optimiza el flujo sanguíneo hacia
aquel músculo que está siendo utilizado, llevando así más
nutrientes, generando más energía y mejorando el desempeño muscular. Promueve adaptaciones cardiovasculares importantes para el ejercicio físico.
Glucagón e Insulina:
En el ejercicio físico, a medida que los niveles plasmáticos de glucosa en sangre van disminuyendo, se produce una estimulación de la glicogenolisis hepática por
el aumento gradual de la concentración plasmática de
glucocortico (ayuda a mantener los niveles normales de
azúcar en sangre). Mientras mayor la duración del ejercicio, mayor es la liberación de Glucagón, siendo que, en
ejercicios moderados de corta duración, se observa disminución en sus niveles plasmáticos.

El efecto del ejercicio en la concentración de Insulina es lo contrario de lo que ocurre con el Glucagon, estando sus concentraciones disminuidas en el período de
actividad. Los factores que pueden llevar a la disminución
de la Insulina son el aumento de la velocidad de transporte de glucosa dentro de las células musculares, la acción
de las Catecolaminas y la liberación de Glucagon. La disminución de los niveles de insulina es proporcional a la
intensidad del ejercicio, siendo que, en ejercicios prolongados, ocurre un progresivo aumento en la obtención de
energía. De esta forma, el ejercicio se vuelve importante
por facilitar la captación de Glucosa y disminuir los niveles
de Insulina, siendo positivo para el individuo portador de
Diabetes.
Endorfinas:
Las Endorfinas son sustancias naturales analgésicas, producidas por el cerebro (Glándula Hipófisis). Al
ser liberada estimula la sensación de bienestar, comodidad, mejor estado de humor y alegría. Además, durante
los ejercicios, las interacciones entre Insulina, Glucagon,
Hormona del Crecimiento y las Catecolaminas (Adrenalina y Noradrenalina) son, en la mayoría de las veces, responsables de la disponibilidad de carga de sustratos y su
utilización.
Cortisol:
El Cortisol es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, que se encuentran por encima de los
riñones. El Cortisol en niveles normales, ayuda al organismo a controlar el estrés, reducir las inflamaciones, contribuir al funcionamiento del sistema inmune y mantener
los niveles de azúcar en la sangre constantes, así como la
Presión Arterial.
La práctica regular de ejercicios físicos promueve
también beneficios sobre varios aspectos del organismo.
Los principales beneficios para la salud incluyen:
Con todos estos beneficios para su salud, ¿por qué
no cambiar su estilo de vida? En primer lugar, trate de tener
seguimiento de un profesional especializado y la evaluación
previa de su médico, es una forma de garantizar que el ejercicio físico se haga de manera segura y sana.
La relación entre salud y ejercicio físico es fundamental para la mejor calidad de vida. Lo ideal es que
tengamos conciencia que la práctica regular ayuda en el
mantenimiento de la propia naturaleza humana que se ha
hecho para moverse. Y debe ser vista como promoción de
la salud, con innumerables beneficios a corto, mediano y
largo plazo. Un cuerpo que no se mueve se vuelve débil
y se enferma más fácilmente. Los cambios de comportamiento pueden mejorar considerablemente su salud, por
lo tanto, ¡Muevese!
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CIÊNCIA

O ABC da
TECNOLOGIA MENTAL
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Para desenvolvermos nossa “Tecnologia Mental”,
precisamos manipular o “ABC” da nossa mente.

P

odemos resumir nossos pensamentos em
três características distintas: negativa, neutra e positiva no sentido de polaridades e não de
bom ou ruim. Para facilitar, vamos nomeá-las como
A, B e C respectivamente.
Como se fosse uma espiral do nosso DNA,
cada uma destas polaridades é independente, porém estão inter-relacionadas.
A Negativa representa tudo o que não queremos
para nós. A negação no sentido de defesa, de reciclagem.
Esta frequência está relacionada também à Intensidade da Energia, ou seja, a capacidade que
cada pessoa tem em termos de propagar, expandir,
direcionar e manipular os eventos que acontecem
ou não em sua vida.
Ou seja, o quanto se consegue em termos de
resultado de um determinado comando mental, que
está vinculado ao percentual de energia armazenada que se produz e mantém.
Essa intensidade pode variar, dependendo de
cansaço, estresse, sono, alimentação, desequilíbrio
emocional, etc.
A potência/intensidade de nossos pensamentos é que determina o resultado de um fato, de uma
programação, da Tecnologia Mental.
É também a quantidade de energia que uma
pessoa transmite à outra.
Dica: Quando fechamos as duas mãos, aumentamos essa intensidade.

ou nosso comando (a intensidade da energia) tem
um percentual bom, mas a velocidade do pensamento estiver muito baixa, aquilo que programamos
será 10%, 20%, 30% do resultado esperado.
Esta frequência traz também a capacidade de
manipular tudo aquilo que foge do tradicional.
Dica: Quando prendemos a respiração aumentamos essa intensidade.
A Positiva representa tudo o que queremos
de bom para nós.
Esta frequência está relacionada à Como a
Mente Atua na Matéria, pois é tudo aquilo que pode
ser criado através da mente e realizado no físico.
Cada pessoa utiliza suas ondas cerebrais de maneira diferente; através do pensamento não dependendo dos sentidos físicos, ou seja, a interação no campo
de qualquer ser vivo é feita apenas sentindo e olhando.
Ou através de imagens ou do toque. Visualizando uma imagem, gera-se a frequência dela, passa pela 3ª visão e realiza um efeito no físico.
A intensidade da energia a velocidade do pensamento e como a mente atua na matéria daquele momento determinará o sucesso ou não do que se quer.
Sendo assim, com esse “ABC” unido, consegue-se o resultado esperado, pois vamos criar uma
situação muito favorável!
Rosana Batarelli

A Neutra representa a capacidade que qualquer pessoa tem para manipular negativo e positivo.
Esta frequência está relacionada à Velocidade do Pensamento, o tempo que gastamos, levamos, ou que pode ser utilizado para realizar um
desejo, um projeto como uma compra, uma venda,
tudo que se refere à realização.
Cada pessoa emite uma maior ou menor intensidade de vibração, ou seja, leva um determinado
tempo para pensar (mais rápido ou mais lento). Há
pessoas que levam uma vida inteira para resolver um
assunto e outras rapidamente resolvem tudo.
É o que um interfere no outro. Se nossa mente,
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SCIENCE

The ABC of Mental Technology
To develop our “Mental Technology”, we need to manipulate the “ABC” of our mind.

W

e can summarize our thoughts in three
distinct characteristics: negative, neutral and positive in the sense of polarities and not of
good or bad. To facilitate this, let us name them A, B
and C respectively.
As if it were a spiral of our DNA, each of these
polarities is independent, but they are interrelated.
The Negative represents everything we don’t
want for ourselves. Negation in the sense of defense
or of recycling.
This frequency is also related to the Intensity
of Energy, that is, the capacity that each person has
in terms of propagating, expanding, directing and
manipulating the events that happen or not in his life.
That is, how much is achieved in terms of the
result of a given mental command, which is linked
to the percentage of stored energy that is produced
and maintained.
This intensity can vary, depending on tiredness, stress, sleep, diet, emotional imbalance, etc.
The potential/intensity of our thoughts is what
determines the result of a fact, of a programming, of
the Mental Technology.
It is also the amount of energy that one person
transmits to another.
Tip: When we close both hands, we increase
this intensity.

This frequency also brings the ability to manipulate everything that escapes the traditional.
Tip: When we hold our breath, we increase this
intensity.
The Positive represents everything good we
want for ourselves.
This frequency is related to How the Mind
Acts on Matter, for it is all that can be created through the mind and realized in the physical.
Each person uses his brain waves in a different
way; through thought not depending on the physical senses, that is to say, the interaction in the field
of any living being is done only through feeling and
watching.
Or through images or touch. By visualizing
an image, the frequency of the image is generated,
which passes through the third vision and inflicts an
effect on the physical.
The intensity of the energy, the speed of thought and how the mind acts on matter of that moment
will determine the success or not of what one wants.
Thus, with this “ABC” combined, we achieve
the expected result, therefore let’s create a very favourable situation!
By Rosana Batarelli

The Neutral represents the ability of any person to manipulate negative and positive.
This frequency is related to the Speed of Thought, the time we spend, take, or can use to fulfil a desire, a project such as a purchase, a sale, everything
that refers to realization.
Each person emits a greater or lesser intensity
of vibration, that is, it takes some time to think (faster
or slower). Some people take a lifetime to resolve an
issue and others resolve everything quickly.
This is what one interferes with the other. If our
mind, or our command (the intensity of the energy)
has a good percentage, but the speed of thought is
very low, what we program will be 10%, 20%, 30% of
the expected result.
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CIENCIA

El ABC de la tecnología mental
Para desarrollar nuestra “Tecnología Mental”, necesitamos manipular el “ABC” de nuestra mente.

P

odemos resumir nuestros pensamientos en
tres características distintas: negativa, neutra
y positiva en el sentido de polaridades y no de bueno
o malo. Para facilitarlo, nombrémoslos A, B y C respectivamente.
Como si fuera una espiral de nuestro ADN, cada
una de estas polaridades es independiente, pero están interrelacionadas.

gía) tiene un buen porcentaje, pero la velocidad de
pensamiento es muy baja, lo que programamos será
el 10%, 20%, 30% del resultado esperado.
Esta frecuencia también trae la capacidad de
manipular todo lo que escapa a lo tradicional.

La Negativa representa todo lo que no queremos para nosotros mismos. Negación en el sentido de
defensa, de reciclaje.
Esta frecuencia también está relacionada con la
Intensidad de Energía, es decir, la capacidad que cada
persona tiene en términos de propagar, expandir, dirigir
y manipular los eventos que suceden o no en su vida.
Es decir, cuánto se logra en términos del resultado de un determinado comando mental, que está
ligado al porcentaje de energía almacenada que se
produce y mantiene.
Esta intensidad puede variar, dependiendo del
cansancio, el estrés, el sueño, la alimentación, el desequilibrio emocional, etc.
La potencia/intensidad de nuestros pensamientos es lo que determina el resultado de un hecho, de
una programación, de la Tecnología Mental.
También es la cantidad de energía que una persona transmite a otra.

La Positiva representa todo lo que queremos
que sea bueno para nosotros.
Esta frecuencia está relacionada con Cómo la
Mente Actúa en la Materia, pues es todo lo que puede
ser creado a través de la mente y realizado en lo físico.
Cada persona usa sus ondas cerebrales de manera diferente; a través del pensamiento no depende
de los sentidos físicos, es decir, la interacción en el
campo de cualquier ser viviente se hace sólo a través
del sentimiento y la mirada.
O a través de imágenes o del tacto. Al visualizar
una imagen, se genera la frecuencia de la imagen, que
pasa a través de la tercera visión e inflige un efecto sobre el físico.

Consejo: Cuando cerramos ambas manos, aumentamos esta intensidad.
La Neutra representa la capacidad que tiene
cualquier persona de manipular negativo y positivo.
Esta frecuencia está relacionada con la Velocidad del Pensamiento, el tiempo que pasamos, tomamos, o que podemos usar para cumplir un deseo, un
proyecto como una compra, una venta, todo lo que se
refiere a la realización.
Cada persona emite una mayor o menor intensidad de vibración, es decir, tarda un cierto tiempo en
pensar (más rápido o más lento). Hay personas que
tardan toda una vida en resolver un asunto y otras lo
resuelven todo rápidamente.
Esto es lo que uno interfiere en lo otro. Si nuestra
mente, o nuestro comando (la intensidad de la ener-

Consejo: Cuando contenemos la respiración,
aumentamos esta intensidad.

La intensidad de la energía, la velocidad del pensamiento y cómo actúa la mente en la materia de ese
momento determinará el éxito o no de lo que uno quiere.
Así, con este “ABC” unido, logramos el resultado esperado, ¡pues vamos a crear una situación muy
favorable!
Rosana Batarelli
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CAPA

Cientistas de DÁKILA PESQUISAS
questionam a existência do sistema solar

T

udo começou em 1992, ano em que um
grupo de pesquisadores independentes, incluindo astrônomos, astro físicos,
geólogos, cartógrafos, entre outros profissionais,
foram conferir e medir os quadrantes da superfície
terrestre e da malha eletromagnética das camadas
superiores da atmosfera.
Se depararam com um paradoxo científico:
por um lado tinham as informações teóricas, vigentes a milênios e que são ensinadas no mundo acadêmico, por outro lado, tiveram a constatação real
de que as teorias não condiziam com o s resultados
práticos obtidos.
Diante disso, foi necessário ampliar a
pesquisa, não apenas na parte geográfica
terrestre e suas medidas, mas também
aos astros, galáxias e outros corpos celestes.
A pesquisa foi bem
completa e complexa, pois consistiu
até na análise espec-
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tográfica de frequências oriundas do cosmos. Desde
então foram quase três décadas de estudos.
Com o objetivo de auxiliar na pesquisa foi criada uma base de estudos avançados, sediada
em uma posição geográfica estratégica
no paralelo 19° sul, o mais importante ponto nevrálgico da
malha eletromagnética
terrestre. Nasceu
assim o que
hoje

o mundo conhece como Dákila Pesquisas. Em sua
sede no município de Corguinho, no Mato Grosso
do Sul, foi construído o primeiro observatório astronômico do Estado, junto à um avançado centro
de pesquisas: o Centro Tecnológico
Zigurats, ambos peças fundamentais para
emba-

sar
todo
o estudo.
Os dados
coletados
pela equipe comprovaram em primeira instância o real formato da Terra: plana nas águas e suavemente
convexa nos continentes, dados apresentados no documentário Terra Convexa
lançado mundialmente em 13 idiomas, apresentado nos melhores cinemas do Brasil e de outros países e já visto por milhões de pessoas.
E se o real formato da Terra já foi um assunto
chocante, os pesquisadores trarão à luz da ciência
revelações ainda mais impactante. A pesquisa sobre as anomalias do sol, lua, estrelas e demais astros

que compõem o nosso “Sistema Solar” está sendo
finalizada, e em breve será lançado o documentário “Sistema Terra”, colocan-

do
e m
x e q u e
a existência do
sistema solar
que a ciência
nos impõe. Os
cientistas e pesquisadores de Dakila estão
utilizando o que há de melhor em tecnologias para esse
estudo, inclusive desenvolvendo
equipamentos próprios.
O avanço tecnológico hoje facilita muito a pesquisa, ao contrário dos
cientistas do passado que não dispunham
de ferramental técnico e científico adequado
para sustentar suas teorias, que ainda hoje são replicadas sem questionamento nos meios acadêmicos. Com informações limitadas a população simplesmente aceita o que é imposto como verdade
absoluta.
Já no meio científico, a grande maioria dos
profissionais se atem à apenas reproduzir o que
está registrado em livros, baseados nas teorias
dos cientistas do passado. Em raras exceções
saem a campo para estudos, mantendo-se em
sua zona de conforto.
Diferentemente desses profissionais, os pesquisadores de Dakila, indo contra a corrente, passam a maior parte do seu tempo pesquisando in
loco, abrindo assim uma larga vantagem com relação a qualquer outra pesquisa na área.
Em breve o documentário Sistema Terra.
Para mais informações acesse o site http://
www.terraconvexa.com.br
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A INTELIGÊNCIA
DA CÉLULA

por Izah B. Pavão

A revolucionária descoberta do clonador
de células, Bruce Lipton, comprova que
a inteligência da célula é a sua membrana.
Com as “janelas de especiﬁcidade” da
membrana da célula, pequenas aberturas
acionadas por frequências compatíveis, esta
“janela” permite a entrada de nutrientes
que irão manter a célula viva.
Funciona como se fosse uma porta de vidro
automática, permite a entrada de substâncias
que tenham frequências compatíveis com
a que a célula foi programada no seu DNA
e impedindo a entrada de substâncias nefastas.
Assim, a janela permite a entrada
de nutrientes certos, nas doses certas,
tudo para manter a vida.
A PRIMEIRA CHAVE PARA
A SAÚDE DA CÉLULA: A FORÇA
DE SUA MEMBRANA
Proteger este mecanismo de barreira natural
é fundamental para a manutenção de nossa
saúde.

SUA MEMBRANA:
CHAVE PARA
O PROLONGAMENTO
DA VIDA
Descobertas de como
proteger a membrana:
Alimentação Ideal
Pólen
O mais completo alimento da Terra.
Com vitamina A que ajuda a pele, dentes,
mucosa, olhos; vitamina D; vitamina
E; vitaminas do complexo B; ácido
pantotênico – age nos tecidos; biotina;
ácido ascórbico –estimula a defesa.
Contém aminoácidos fundamentais,
cálcio, fósforo, potássio, silício, manganês,
enxofre e magnésio. Contém Rutina,
protetor natural contra efeitos das
radiações externas.
• HOMENS: recomenda-se a ingestão
de 1 colher de sopa por dia.
• MULHERES: recomenda-se a 1 colher
de chá em dias alternados

MATEMÁTICA DA ALIMENTAÇÃO
Pesquisas médicas indicam que a alimentação
ideal deve ser baseada em 70% cru e 30%
cozido, 0% industrializado
Empresas sérias e inovadoras estão
comercializando alimentos naturais
enriquecidos com aminoácidos, como a
Dourado Alimentos, empresa nacional
de tecnologia de ponta – com distribuição
no MS seus produtos naturais enriquecidos
através de pesquisas cientíﬁcas.
EXERCÍCIOS FÍSICOS
O binômio alimentação ideal + exercícios
físicos constantes são os principais fatores
para a manutenção da vida.
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CARNE VERMELHA
Estudos cientíﬁcos atestam que a ingestão
de carne vermelha acelera o metabolismo,
liberando maior quantidade de plasma
pelas glândulas.
Desintoxica o organismo, facilitando a
propagação da corrente elétrica no corpo,
promovendo atividade cerebral mais
acelerada e uniforme.
É o único alimento da Terra que contém
Metionina, aminoácido essencial. Estimula
a produção de Taurina e Cisteína, que agem
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EMOÇÃO

Urandir se diz feliz pelas felicitações
por ter recebido Troféu Nelson Trad
Da Redação

O

empresário, pesquisador e ufólogo
Urandir Fernandes de Oliveira disse
que está muito emocionado com as
múltiplas congratulações de que tem sido alvo desde que foi agraciado com o Troféu Deputado Federal Nelson Trad, entregue-lhe durante concorrida cerimônia realizada no Grand’ Mere Buffet.
Diretor-presidente do Centro Dákila Pesquisas,
Urandir afirmou que não param de chegar manifestações de personalidades do mundo político, empresarial e social lhe cumprimentando pelo reconhecimento que lhe foi prestado pela União das Câmaras
de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) durante a I Golden Night da UCVMS.
“As muitas solenidades em reconhecimento ao
nosso trabalho nos causam alegria e até surpresa” disse
Urandir que nos últimos meses foi homenageado pela
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Câmara
Municipal de São Paulo e pelas câmaras municipais de
Rochedo e Corguinho que lhe outorgaram os títulos de
Cidadania Honorária. No último dia 21, ele recebeu a Medalha do Mérito Tiradentes da Polícia Militar Estadual.
“A mim só resta agradecer de coração todas as
manifestações de reconhecimento que tenho recebido e, ao mesmo tempo, reafirmar meu compromisso de continuar defendendo e difundindo o nome
de Mato Grosso do Sul em nível de Brasil e no plano
internacional” afirmou o empresário ao manter contato com a equipe de “Impacto”.
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PARCERIA

Rádio
Segredo FM
Da Redação

U

ma parceria entre o programa a Rádio Segredo FM, representada pelo diretor do
Grupo Impacto de Comunicação, radialista Eli Sousa, e a Dákila Pesquisa, representada pelo
pesquisador e ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira
garantiu uma páscoa mais alegre nas residências de 27
famílias de vários bairros da Capital.
Através de uma promoção direcionada aos ouvintes da Segredo FM 106.3 foram sorteados 27 ovos de páscoa, tamanho grande, para 27 ouvintes da programação
da emissora que conta tudo e não esconde nada.
O radialista Eli Sousa, acompanhado do Cientista
Urandir Fernandes de Oliveira, da empresária Carol Godoy, do radialista Bocão e do gerente administrativo da
Rádio Segredo 106, realizou o sorteio dos 27 ovos de páscoa contemplando ouvintes de vários bairros da cidade,
entre os quais Tiradentes, Noroeste, Vila Nasser, Santa Luzia, José Abrão, Monte Castelo, Santo Amaro, Coophasul e
Guanandi, dentre outros, numa demonstração de que a
audiência da rádio atinge todas as regiões da cidade.
Na entrega dos ovos de páscoa, o empresário
Urandir Fernandes disse que o sorriso estampado no
rosto das pessoas contempladas era a recompensa que
recebia por ter patrocinado a promoção.
Os ouvintes que ganharam os ovos de páscoa não
economizaram agradecimentos ao empresário Urandir, Grupo Dákila Pesquisas e aos empresários e profissionais da comunicação que integraram a promoção.

contempla
27 ouvintes
com ovos de
páscoa
Fotos: Arquivo

Promoção teve o apoio do Centro Dákila Pesquisas,
Grupo Impacto de Comunicação e radialista Bocão
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Foto: Divulgação

COMENDA GUARARAPES
Da Redação

O

Exército Brasileiro completou 371 anos no
último dia 19 e, para celebrar a data, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou no
último dia 16 uma sessão solene para a entrega da Comenda Guararapes, um reconhecimento aos militares
que contribuíram para o desenvolvimento do Estado.
A solenidade foi presidida pelo presidente da Casa de
Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).
A comenda foi instituída pela Resolução 15/2013
e tem como objetivo recordar a histórica Batalha dos
Guararapes, ocorrida no dia 19 de abril de 1648, quando a união das forças brasileiras, do então Brasil Colônia, expulsou os invasores holandeses. Na mesma data
também é celebrado o Dia do Exército Brasileiro.
“Hoje, o Poder Legislativo reconhece o trabalho
daqueles que atuam no Exército, protegendo a integridades dos brasileiros e as riquezas do nosso País, em
especial, do Mato Grosso do Sul”, disse Paulo Corrêa,
que logo em seguida passou a presidência da sessão
solene para o deputado Capitão Contar (PSL).
Formado na Academia Militar das Agulhas Negras, com especialidade em Administração e Logística,
Contar destacou a importância da missão e dos valores
recebidos pela instituição, como hierarquia e disciplina. “É um orgulho ser oriundo de uma instituição com
tamanha credibilidade e trabalho feito em Mato Grosso
do Sul. Em 17 anos atuando no Exército, cumpri o juramento em defender meu País com o sacrifício da vida.
Aprendi valores fundamentais que norteiam minha
conduta. A entrega da Comenda Guararapes estimula
outros que fazem este trabalho pela sociedade brasileira”, afirmou Contar.
Representando os homenageados da noite, o
general de Exército, Lourival Carvalho Silva, que assu36 l IMPACTO | 2019

reverencia Exército Brasileiro

miu ano passado o CMO (Comando Militar do Oeste),
agradeceu a Assembleia Legislativa pela comemoração ao Dia do Exército e lembrou o nascimento da mais
antiga das três forças armadas nacionais.
Embora a defesa da pátria seja a maior missão
da força terrestre, o general ressaltou a atuação nas
fronteiras do Brasil, particularmente na repressão aos
crimes transfronteiriços e ambientais. Dos sete programas estratégicos do Exército, o CMO está envolvido diretamente no Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras, concebido com intuito de permitir, coletar,
armazenar, organizar, processar e distribuir dados necessários à gestão das atividades governamentais.
“Nosso comando militar de área é hoje um dos
mais importantes do Exército Brasileiro. Vultosos recursos estão sendo aportados para novas viaturas, equipamentos, obras de infraestruturas nas guarnições,
aumento de efetivo, entre outras ações. Além de melhores capacitados para bem cumprirmos nossas responsabilidades, contribuiremos ainda mais para o progresso da região Centro-Oeste. A certeza para o futuro
é que a força terrestre se manterá fiel a sua trajetória
institucional, definida em quase quatro século de história”, declarou.
HOMENAGEADOS – Receberam a Comenda
Guararapes: Adaltro Albineli Pinto, Antonio Luiz da
Costa Burgos, Edilmar Manfredini, Hamilton Pinto Pinheiro, Israel Nantes Gonçalves, João Carlos Canéppele, José Lourenço Parreira, José Marcio de Figueiredo,
José Roberto de Melo Queiroz, Lourenço Willian da
Silva Ribeiro Pinho, Lourival Carvalho Silva, Luiz Carlos
Marchetti, Osmar Ferreira da Costa, Paulo César Lopes,
Ricardo Piai Carmona, Everton Lauriano Pedro e Walney Pinheiro Ávila.

CONFRATERNIZAÇÃO

Dia do Índio é comemorado na
Aldeia Bálsamo, em Rochedo
Da Redação

O

Dia do índio,
celebrado em
nível nacional no dia 19
de abril, não passou em
branco no município de
Rochedo. Por iniciativa
do prefeito Francisco
de Paula Ribeiro Júnior,
o Juninho de Paula
(PSDB), e do presidente
da Câmara Municipal de
Rochedo, vereador Osvaldo Figueiredo Mariano, o Maguila (PSB), os
indígenas que habitam a
Aldeia Bálsamo, na área
rural do município, tiveram um animado dia em
comemoração à data.
A comemoração
aconteceu na noite do
sábado, 27 de abril e
reuniu praticamente todos os moradores da

Fotos: Arquivo

aldeia onde o presidente da Câmara Municipal
de Rochedo nasceu e
da qual já foi cacique há
alguns anos.
Durante a celebração da data, o vereador
Maguila agradeceu a todos que compareceram
na festa e ao prefeito Juninho pelo apoio à realização do evento. Dirigiu
agradecimento também
ao senhor Divino, representante do senador
Nelsinho trad (PSD) e
ao cacique Dorival que
recebeu a todos muito
bem. “E, para finalizar,
quero dizer da felicidade
de estar atendendo juntamente com o prefeito
as reivindicações desta
comunidade que está
contente com nosso trabalho” concluiu.
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“Receber o Troféu Nelson Trad representa o
coroamento de uma relação de respeito
e duradoura” afirma Eli Sousa
Da Redação

O

empresário, radialista e jornalista Francisco Elivaldo de Sousa, o popular Eli Sousa,
diretor do Grupo Impacto de Comunicação, foi uma
das personalidades agraciadas com o Troféu Deputado Federal Nelson Trad entregue durante a “Golden Night”, evento realizado no Grand’ Mere Buffet
pela União das Câmaras de Vereadores de Mato
Grosso do Sul – UCVMS.
O radialista se mostrou muito emocionado ao
receber a homenagem proposta pela UCVMS e disse
que o laurel representou o coroamento de uma amizade respeitosa e duradoura que marcou a sua relação com o saudoso deputado federal Nelson Trad,
patriarca de uma família, realmente de tradição.
“É uma honra muito grande receber um troféu que homenageia uma personalidade do mundo
político tão importante como foi o Dr. Nelson Trad.
Hoje, além do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, a descendência do Dr. Nelson está muito
bem representada na Câmara Federal, com o deputado Fábio Trad, no Senado da República, e com o
ex-prefeito campo-grandense, Nelsinho Trad, seus
filhos, e na Câmara de Vereadores da nossa Capital,
com o seu neto vereador Otávio Trad.
Eli Sousa se lembrou emocionado que seu relacionamento com Nelson Trad começou quando ele
retornou à lide política, após ser anistiado pelo então
presidente da República, general João Baptista de
Figueiredo, no fim da década de 1980. “Em 1982 ele
se elegeu deputado estadual e aí começou uma relação de amizade que se consolidou em 1996 quando
ele disputou a Prefeitura de Campo Grande com o Dr.
Loester como candidato a vice-prefeito e eu estive ao
lado deles até o último dia de campanha” lembra Eli.
Na eleição de 1996, a chapa PTB-PDT, liderada pelo então deputado federal Nelson Trad, elegeu
Nelsinho Trad, como vereador mais votado pelo PTB
com 4.403, Youssif Kalil Domingo, pelo PDT, com
38
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3.661 e Haguemo Tomonaga, do PDT, com 3.657.
Eli Sousa com seus quase mil votos contribuiu, juntamente, com os demais candidatos a coligação, para
a eleição dos três vereadores. No decorrer da legislatura, Paulo Pedra, então 1º suplente com 3.255 assumiu o mandato.
“O fato marcante na eleição de 1996 e que
me aproximou muito do Dr. Nelson Trad é que, no
decorrer da campanha, com as dificuldades financeiras e o pleito se polarizando entre o André Puccinelli e o Zeca do PT, muitos candidatos a vereador
da chapa se bandearam para outras candidaturas
e eu me mantive leal e ao lado do Dr. Nelson e do
Nelsinho até a contagem final dos votos” relatou Eli
justificando a emoção de ser agraciado com a comenda que recebe o nome do jurista e parlamentar,
considerado um dos maiores tribunos que o Estado
já conheceu.
Além do jornalista Eli Sousa, o empresário
Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Centro
Dákila Pesquisas, deputados federais e estaduais,
senador da República, prefeitos, vereadores, empresários e jornalistas também foram agraciados com a
comenda na noite de gala promovida pela UCVMS.

ESCOLA ALCEU VIANA

Descobrindo o colorido da vida
Assessoria

Para cada fase do desenvolvimento
de uma criança há um novo conhecimento, um aprendizado, um novo mistério revelado, e muitas dessas descobertas ocorrem na primeira infância. Tendo
sempre o cuidado no desenvolvimento
total dos alunos, o Centro Educacional
Alceu Viana desenvolve ao longo do ano
letivo diversos projetos que estimulam
novos saberes.
O estudo das cores é um desses saberes
que devem ser estimulados logo no início
da vida escolar, fazer com que as crianças apreciem e aprendam a identificá-las
pelo nome pode inclusive ajudar a detectar
alguma deficiência de visão nos pequenos.
Pensando nisso a professora Fabiana desenvolveu um projeto com
os alunos do Jardim I com o intuito
de desenvolver nas crianças não só a
habilidade de reconhecer as cores, mas
também relacionar algumas delas com
objetos do cotidiano deles, como a cor do
sol, do céu, as roupas favoritas deles, e
seus brinquedos.
“A cada dinâmica foi realizada com
um objetivo, porém a nossa principal
preocupação foi desenvolver o raciocínio
lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção visual e

Fotos: Divulgação

auditiva de nossa crianças, para que eles
iniciem o processo de produção de arte conhecendo as cores, para isso utilizamos
a linguagem do desenho com pintura e
colagem”, destacou a professora.
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Da Redação
s especulações sobre a possibilidade
do ex-governador André Puccinelli
(MDB) e do ex-senador da República
Delcídio do Amaral (com um pé no PTB)
entrarem na disputa pela Prefeitura de
Campo Grande no ano que vem mexem com
o cenário político municipal e colocam sob reavaliação a reeleição do atual prefeito, Marquinhos
Trad (PSD), tida como favas contadas por setores
da imprensa campo-grandense.
Depois de ver tolhido o direito de disputar o
Governo do Estado, em 2018, quando aparecia
como favorito em todas as pesquisas, André Puccinelli reaparece no cenário fortalecido e, se não sofrer nenhuma condenação em algum dos processos
nos quais é acusado de atos ilícitos quando governador, é bem provável que seja candidato a prefeito.
No final da primeira quinzena de abril, ele e

A
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PUCCINELLI
e
no
DELCÍDIO páreo em
seu time comemoraram a suspensão do processo
que lhe manteve mais de quatro meses na cadeia e
o impediu de participar da eleição passada.
O desembargador federal Paulo Fontes, do
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), suspendeu a ação penal contra ele, o seu filho, André
Puccinelli Júnior, e o advogado João Paulo Calves
no caso da Lama Asfáltica.
Delcídio do Amaral, por sua vez, depois de
experimentar o gostinho de ser candidato a senador e obter 109 mil votos que podem ter custado a
derrota de Zeca do PT, estaria se preparando para
tentar a Prefeitura da Capital. Ele deve deixar o PTC
e se filiar a uma legenda mais tradicional para então focar exclusivamente esse objetivo.
Caso se confirmem as duas candidaturas, fica
bem claro que Marquinhos Trad terá considerável
dificuldade para se manter mais quatro anos no
Paço Municipal.

GRANDE NOTÍCIA

Sul-coreanos batem martelo e Anaurilândia
terá maior usina fotovoltaica do mundo

Comitiva de
empresários esteve na
cidade e fez o anúncio na
Câmara dos Vereadores;
investimentos ultrapassam
os R$ 6 bilhões e as obras
devem começar assim
que forem obtidas
licenças ambientais

Da Redação

A

naurilândia já pode
comemorar: depois
de várias reuniões, o
município venceu uma dura disputa contra várias outras cidades
do país e ganhou a briga pela
instalação da usina fotovoltaica
do Korean System Business, que
trará ao município um investimento de US$ 1,5 bilhão – mais
de R$ 6 bilhões.
Assim como os números, o
projeto é grandioso. Trata-se da
maior usina do gênero no mundo.
Além da Usina, a planta contará,
também, com uma fábrica de pai-

Foto: Divulgação

néis solares e uma fábrica de lâmpadas de led.
Não foi divulgado o número de empregos que a usina
gerará, mas eles serão contados
aos milhares.
Com a certeza da vinda da
Usina, Anaurilândia espera, também,
uma corrida por empresas-satélite,
que sempre se instalam onde estão
as grandes empresas.
O SIM – Um grupo composto de 13 empresários sul-coreanos
chegou à cidade por volta das
12h45 do último dia 28.
O prefeito Edinho Takazono
esperou a comitiva na entrada da
cidade, de onde foram conhecer
a área que será instalada a usina.
Depois disso, eles se dirigiram à
Câmara Municipal onde mais de
100 pessoas estavam aguardando a chegada dos investidores.

O prefeito abriu a reunião e
após fazer as considerações, passou a palavra ao presidente do
grupo KSB, que abriu seu discurso
com a notícia de que Anaurilândia
havia sido a escolhida para receber
o investimento.
De acordo com os sul-coreanos, a alta incidência de sol sobre
a cidade foi o fator decisivo para
a escolha. A partir de agora, os investidores terão de esperar cerca
de oito meses para a obtenção de
todas as licenças ambientais.
REUNIÃO COM O GOVERNADOR – O grupo de investidores e
autoridades de Anaurilândia se reuniram no últimodia 29, com o governador Reinaldo Azambuja quando sacramentaram a boa notícia,
que deve mudar o cenário de Anaurilândia e a sua participação no PIB
do Estado. (Do site Perfil News).
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RECONHECIMENTO

Câmara Municipal de Bandeirantes
homenageia artesãos do município
Foto: Divulgação

Da Redação

P

or iniciativa dos integrantes da Câmara
Municipal de Bandeirantes, uma sessão
solene foi realizada na Casa de Leis com a finalidade de homenagear os artesãos que atuam naquele município. A proposição das homenagens
se deu devido às comemorações do Dia do Artesão em todo Brasil se darem no dia 19 de março,
Dia de São José, o carpinteiro.
De acordo com a assessoria da Câmara Municipal de Bandeirantes um total de 23 artesãos
e artesãs foi homenageado com a entrega de um
certificado em reconhecimento ao papel importante que exercem no âmbito cultural do município.
Segundo a Mesa Diretora da Casa de
Leis, o Poder Legislativo bandeirantense tem
se pautado pela busca do avanço em suas
ações e a homenagem aos artesãos do município representa a valorização de cada profissional que contribui para melhoria e o desenvolvimento do Município.
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HONRARIA

Empresários

Eli Sousa e
Urandir Fernandes
agraciados com
a Medalha do
Mérito Tiradentes
Da Redação

E

m noite de gala no Comando-Geral da Polícia
Militar de Mato Grosso do Sul, no Parque dos
Poderes, os empresários Urandir Fernandes de Oliveira, presidente do Centro Dákila Pesquisas, e Eli Sousa,
diretor-proprietário do Grupo Impacto de Comunicação, foram agraciados com a Medalha do Mérito Tirandentes, que é a maior comenda oferecida pela Polícia
Militar a personalidades que contribuíram com a instituição e com o desenvolvimento do Estado.
A concessão das comendas a Urandir Fernandes
de Oliveira e a Eli Sousa foram propostas por oficiais de
alta patente da Polícia Militar e a solenidade de entrega
no Comando-Geral contou com a presença de inúmeras autoridades, entre as quais o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB) que
no ato, além do próprio Legislativo, representou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) que, por motivos
alheios, não pode comparecer à solenidade. O deputado Evander Vendramini (PP), também estava presente.
A cerimônia foi presidida pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Waldir Ribeiro
Acosta, autor da proposição das condecorações a
Eli Sousa e Urandir Fernandes que não esconderam
a alegria de terem o trabalho reconhecido pela Instituição Policial militar de Mato Grosso do Sul. “Para
nós é motivo de muito orgulho ver nosso trabalho
reconhecido por uma instituição que tem o reconhecimento do povo do nosso Estado que é a Polícia Militar” afirmaram os homenageados.
Além de Eli Sousa e Urandir Fernandes, diversas outras personalidades, entre homens e mulheres, receberam a Medalha do Mérito Tiradentes e o
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Prêmio Tenente-Coronel PM Ana Neize Baltha (também entregue no mesmo ato) destinada a homenagear policiais militares mulheres.
PATRONO DA PM – A solenidade militar realizada
pela PM em todo o Brasil comemora o dia do Patrono
das Polícias Militares do Brasil, o Alferes Joaquim José
da Silva Xavier (Tiradentes), mártir da Inconfidência Mineira, que serve de inspiração para os policiais militares
que veem, na figura histórica de Tiradentes, exemplos
de dignidade, honestidade, luta pelas ideias de igualdade e pela melhoria de vida do povo brasileiro.
A Medalha Tiradentes foi criada pelo decreto
nº 1.542 de 25 de fevereiro de 1982, pelo então governador do estado, Pedro Pedrossian e é destinada
a homenagear civis e militares que tenham prestado
assinalados serviços à corporação, e policiais militares que, no seio da classe, tenham se destacado pelo
seu valor pessoal e profissional de modo a contribuir
para o aperfeiçoamento e projeção da instituição no
âmbito nacional e estadual.
Já o Prêmio Tenente-Coronel PM Ana Neize
Baltha é destinado a homenagear mulheres policiais,
militares, servidoras públicas e mulheres da sociedade civil que tenham demonstrado ao longo do tempo dedicação e trabalho em prol de uma segurança
pública mais humana, democrática e comunitária.
Um desfile militar, após a outorga da medalha
Tiradentes e Prêmio Tenente-Coronel PM Ana Neize
Baltha, marcou o encerramento da solenidade

MEIO AMBIENTE

LIXO é problema de todos,
diz titular da SEMADUR
Foto: Arquivo

“O lixo urbano é
um problema de
toda a sociedade.
Assim, é a
sociedade quem
precisa parar para
pensar e realizar
um amplo debate
sobre o assunto
que é de interesse
de todos”.

Da Redação

A

abordagem é do secretário municipal de
Meio Ambiente e de
Gestão Urbana de Campo Grande, arquiteto e urbanista Luís Eduardo Costa, o Dudu, e foi feita ao
comentar a questão ambiental
relacionada à produção de lixo
doméstico, industrial e da construção civil na Capital durante entrevista ao radialista Eli Sousa nas
rádios Diamante e Segredo FM.
Ele disse que a problemática do lixo é um desafio que vem

sendo enfrentado por praticamente todos os municípios brasileiros.
“É muito importante a sociedade
se conscientizar, por exemplo, da
importância da reciclagem, pois,
não temos mais espaço para tanto lixo”. Dudu Costa relata que o
brasileiro precisa de mais informações educativas relacionadas ao
setor, uma vez que não se concebe mais conviver com pessoas jogando o lixo que produz nas ruas,
nos córregos. “É preciso mais educação” acentua.
Luís Eduardo Costa comentou que na atualidade o setor que produz o maior volume

de resíduos é o da construção
civil, algo em torno de 100 milhões de toneladas ano, equivalentes ao material utilizado na
edificação de sete mil edifícios
de 12 pavimentos. “Hoje nós
utilizamos uma metodologia de
construção que gera muitos resíduos e nós não sabemos qual
destinação dar ao lixo oriundo
da construção civil” diz. Apesar
de reconhecer essas dificuldades ele relatou que Campo Grande está entre os 20% de cidades
brasileiras que cuidam bem dos
seus resíduos, não importa em
qual setor seja produzido.
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O PODER DA ARGILA

Campo Grande já comercializa produtos da

Fotos: Divulgação

A

ntigos desafios da beleza com a manutenção e o
rejuvenescimento da pele
estão sendo respondidos por um avançado e surpreendente método de tratamento cosmético à base de argila. A
maravilha que entrou no mercado conquistando vários países e agora chega ao Brasil é desenvolvida pela Kion
Cosmetics, que inaugurou seu primeiro ponto de vendas em Campo Grande
na noite do último dia 9.
O quiosque da Kion no Shopping Campo Grande recebeu um representativo público na inauguração,
que teve a presença do presidente do
empreendimento, Urandir Fernandes
Oliveira, e de seus diretores, entre os
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quais Alan Oliveira, Alex Sander de
Oliveira e Luciano Didier. Eles apresentaram os produtos feitos com a argila
kimberlito, matéria-prima extraída das
terras sul-mato-grossenses.
RECONHECIMENTO – Várias premiações com reconhecimento internacional dão excelência à Kion Cosmetics,
como o The Winner 2019 (O Vencedor)
por Inovação Tecnológica na área de
cosméticos. O prêmio será entregue
em cerimônia no próximo dia 20 de julho, em Nova Iorque, no Castelo Caras.
É o reflexo do prestígio que a novidade
acrescenta ao cenário da estética e da
saúde, como indicam, entre outros, o interesse de grandes centros comerciais
do mundo, entre eles os de Londres,

Nova Iorque, Dubai e em Beverly
Hills (Los Angeles), um dos endereços de consumo mais exigentes
entre todos os continentes.
Localizado no segundo piso
do Shopping Campo Grande, o
quiosque comercializa as linhas
produzidas a partir do beneficiamento da argila vermelha kimberlito, abundante no cerrado e em
regiões de Mato Grosso do Sul,
como as de Aquidauana e Rochedo. Trata-se de um mineral formado num processo que levou até
850 milhões de anos e resultou na
sua decantação em alagados de
sedimentos em solos basálticos e
quimberlíticos, composição raríssima encontrada no planeta e reconhecida como a matéria-prima
mais poderosa do gênero para tratamentos de beleza.
Alan Oliveira explica que a
composição é um diferencial único. “Uma argila comum tem de seis
a nove minerais. A nossa tem mais
de 120 e possui ainda um óleo essencial com propriedades também
únicas”, ressaltou. Ele cita qualidades produzidas pela ação cirúrgica da natureza durante os milhões
de anos em que formou este tipo
de solo que se estende pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai,
no imenso trecho geográfico onde
está o Aquífero Guarani, o maior reservatório de água doce do mundo.
Assim, propriedades como o
índice de refração, estrutura cristalina e a frequência das cores,
tornam eficazes e amplos os efeitos medicinais da kimberlito. Seu
uso em cremes, por exemplo, permite o rejuvenescimento da pele.
Como cosmético, tem a função
antioxidante e neutraliza as toxinas, além de atuar no bloqueio ao
envelhecimento de células. A kimberlito está no grupo das argilas
especiais, com mais de 130 aplicações já catalogadas.

Com intervenções em usos
cosméticos, dermocosméticos e
farmacêuticos, a argila chega com
grande variedade de produtos de
fortalecimento e revitalização facial, corporal e capilar. É uma solução de saúde e bem-estar com
ingredientes naturais e veganos,
livres de efeitos colaterais e não-

-testados em animais. A Kion Cosmetics nasceu há três anos e nesse curto período já está no centro
das atenções plurinacionais, com
grande destaque no setor de cosméticos, cuja comercialização
teve início nos Emirados Árabes,
Reino Unido, União Europeia, Rússia e Estados Unidos.
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UVB EM AÇÃO

União dos Vereadores do Brasil
premia cientista por realizar
pesquisas inovadoras e transferir
conhecimentos a municípios

Foto: Arquivo
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Da Redação

M

ais de três mil pessoas participaram da
palestra ministrada pelo presidente da
Associação Dakila Pesquisas, o cientista e ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira, no último
dia 25, durante a XVIII Marcha dos Vereadores 2019,
em Brasília (DF). Com o tema Anomalia dos Astros e
Bio-sistema Reverso, Urandir detalhou resultados de
algumas pesquisas realizadas pela associação, em
parceria com cientistas do Brasil e do mundo, que
trazem novas descobertas em áreas da astrologia,
geografia, física quântica, genética, entre outras, e
que podem ser úteis a toda a sociedade."O que tem
a ver o nosso trabalho com o trabalho de vocês vereadores, tudo, o nosso objetivo é promover parcerias
com municípios visando transferir conhecimentos,
tecnologias e desenvolver projetos socioeconômicos", afirmou Urandir. Ele citou parcerias de sucesso realizadas em municípios do Mato Grosso do Sul
(MS) e também no país vizinho, o Paraguai, e deixou
claro que tudo é realizado com capital próprio, por
meio do bônus social denominado Dourado, criado
pela associação.
Dentre as pesquisas, ele citou a da terra convexa, que resultou num documentário divulgado mundialmente em 13 idiomas, no ano passado. "Durante
sete anos realizamos sete experimentos científicos
que comprovaram que a Terra é plana nas águas e
convexa nos continentes. Após o lançamento deste
documentário, que já teve mais de 6 bilhões de visualizações, fomos procurados por centenas de cientistas do mundo todo e que hoje estão nos ajudando
no nosso segundo documentário sobre a anomalia
dos astros", esclareceu o presidente da associação.
Segundo ele, estas descobertas promovem profundas mudanças. "Muda o período e a produtividade de plantações, muda como o magnetismo afeta o
corpo humano, mudam diversas teorias da física, entre
outras questões", disse Fernandes. Ele citou ainda pesquisa, realizada em parceria com a Universidade de São
Paulo (USP), campus São Carlos, sobre biomembrana
para substituição de pele e outra, em parceria com diversos laboratórios, para testar um coquetel para curar
o Mal de Alzheimer e o Mal de Parkinson.
Premiação e homenagem
Em função das pesquisas e dos projetos socioeconômicos realizados pelo Dakila Pesquisas, o presidente da União dos Vereadores do Brasil (UVB), Gilson
Conzatti, concedeu a Urandir Fernandes o Troféu Personalidade Brasil, destinado a pessoas e entidades parceiras da UVB que realizam missões de destaque no país.

Foto: Arquivo

"O trabalho realizado pelo Dakila Pesquisas é
de extrema importância para o Brasil, por isso, com
muito carinho, com muito entusiasmo e com o sentimento de gratidão, a UVB faz questão de entregar
o troféu Personalidade Brasil a Urandir Fernandes",
ressaltou Gilson, afirmando que a ufologia "faz a
gente enxergar além do que os nossos olhos veem".
No mesmo evento, Urandir recebeu do presidente da União de Câmaras de Vereadores de Mato
Grosso do Sul (UCVMS), Jeovani Vieira, placa de homenagem pelas "pesquisas realizadas em terra convexa e pelas novas descobertas do planeta".
Sobre o Dakila Pesquisas
Fundado em 1997, o Dakila Pesquisas é uma
instituição brasileira sem fins lucrativos que tem por
finalidade promover o desenvolvimento econômico e
social, visando o combate à pobreza e a miséria; realizar estudos e pesquisas, produzindo e divulgando
conhecimentos técnicos e científicos, além de desenvolver tecnologias alternativas, entre outras ações.
Com matriz em São Paulo (SP) e sede em Corguinho (MS), possui núcleos de pesquisas em outras
10 capitais brasileiras (Campo Grande, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Natal, Fortaleza, Brasília, Foz do Iguaçu e Salvador) e em nove
países (Estados Unidos, Bolívia, Paraguai, Argentina,
Espanha, Chile, França, Japão e Alemanha).
Além do troféu e placa de homenagem recebidos durante evento da UVB, Urandir Fernandes, representando a associação, tem sido agraciado com
diversas homenagens, medalhas, títulos de cidadania e outras honrarias. Recentemente recebeu a Medalha do Mérito Tiradentes pelo Comando-Geral da
Polícia Militar do MS; Moção de Congratulação pela
Assembleia Legislativa de MS; Título de Cidadão Rochedense; placa comemorativa pela contribuição da
associação para o desenvolvimento e crescimento
do município de Corguinho (MS), entre outras.
Website: http://www.dakila.com.br
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ROTA BIOCEÂNICA

Ponte binacional
pode estar
pronta em 2023
A

utoridades do Brasil e do Paraguai fizeram
uma visita técnica no mês passado ao ponto do Rio Paraguai, em Porto Murtinho, onde deve
ser construída a ponte ligando os dois países, obra
importante para a concretização do ambicioso projeto da Rota de Integração Latino-Americana (Rila).
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura
Familiar (Semagro), Jaime Verruck, afirmou que os
esforços serão concentrados para concluir todos
os projetos e trâmites burocráticos em 12 meses de
modo que a obra seja iniciada. E a pretensão é inaugurar a ponte em agosto de 2023.
“Hoje temos orçamento, temos projeto, tem
uma equipe técnica já trabalhando aqui, portanto as
condições todas estão reunidas. É um grande passo
para a estruturação logística e a integração econômica do Estado de Mato Grosso do Sul, e torna realidade o sonho de muitas pessoas que pensaram e
discutiram a concretização de uma rota bioceânica”,
afirmou Verruck. O investimento estimado é de US$
75 milhões, custeado pela Itaipu.
Este foi o primeiro encontro de trabalho para
discutir o projeto entre as autoridades dos dois países. Estavam presentes também diretores da Usina
Hidrelétrica Itaipu Binacional, que financiará a obra,
em parceria com o governo paraguaio. A visita técnica teve o objetivo de definir o local em que a ponte
será construída, explicou Carlos Maru, à época ainda
conselheiro da Itaipu Binacional. “A partir daí é possível a convocação de uma reunião extraordinária do
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Foto: Divulgação

Conselho de Administração para aprovar os recursos destinados ao custeio da fase preparatória, que
seriam os estudos, o licenciamento”, disse Marun.
O diretor-geral da Itaipu no Paraguai, Jose Alberto Alderete, afirmou que as obras que foram assumidas pela Itaipu “são um marco” para a integração sul-americana. “Após 53 anos da construção da
Ponte da Amizade sobre o rio Paraná, Itaipu constrói
mais uma ponte internacional. A ponte ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta será a primeira sobre
o Rio Paraguai a unir os dois países”. Conforme ele,
“a construção das pontes vai promover o desenvolvimento da fronteira Paraguai-Brasil e proporcionar
benefícios para a população dessa região”.
O prefeito de Porto Murtinho, Derlei Delevatti, destacou a “grande importância” da obra para o
município e a América do Sul como um todo, tendo
em vista que vai possibilitar a ligação com a Costa do
Pacífico por rodovia. “Com essa ponte vamos conseguir colocar os produtos, o grão principalmente, no
mercado asiático através dos portos do Chile. Hoje
estamos confirmando um sonho de 50 anos”, disse.
Foto: Divulgação

UNIDADE PARTIDÁRIA

Nome de consenso,

SÉRGIO DE PAULA

unifica PSDB estadual
D

epois de muitas disputas internas envolvendo os deputados federais Beto Pereira e Rose
Modesto, o PSDB estadual construiu consenso e no último sábado (04) referendou o nome do secretário de
estado Sérgio de Paula para comandar a legenda e unificar o PSDB em Mato Grosso do Sul.
Maior liderança tucana no Estado, o governador
Reinaldo Azambuja deu ênfase à demonstração de maturidade de Rose Modesto e Beto Pereira de participarem do processo de unificação da legenda, a partir da
construção de uma chapa consensual tendo à frente o
agora presidente do PSDB, Sérgio de Paula.
Para o governador, a unidade é de suma importância, porque o diretório não é feito só pelo presidente e a
missão maior é o fortalecimento da agremiação, porque
se os dirigentes fortalecem as bases, fortalecem por consequência o partido. O governador Reinaldo Azambuja
disse ainda que, o pleito do ano que vem, quando serão
eleitos vereadores e prefeitos, será diferente, pois, pela
primeira vez, não será permitida a formação de coligação
proporcional, ou seja, os partidos terão de apresentar chapas próprias para concorrer às vagas das Câmaras Municipais. “Justamente por isso, as siglas partidárias terão de
estar organizadas e estruturadas”, destaca.
O novo presidente do partido, Sérgio de Paula
enfatizou que a sua responsabilidade é enorme. “Com a
grandeza do Beto e da Rose em trazer o consenso para
o partido é muito grande a minha responsabilidade. Tenho aval do governador, dos deputados estaduais e federais. Com as nossas lideranças eu tenho certeza que

Foto: Divulgação

vamos crescer em qualidade e quantidade” afirma.
Segundo o deputado Beto Pereira, que passou o
comando do PSDB a Sérgio de Paula, o ninho tucano
está “em boas mãos” para a eleição do ano que vem.
“Ele tem um passado e legado importante na história
do PSDB de Mato Grosso do Sul, avaliou”.
Assumindo o comando do Diretório do PSDB, Sérgio de Paula passa a liderar uma legenda que conta com
39 dos 79 prefeitos do Estado, 163 vereadores e 14 vice-prefeitos, além de uma bancada estadual com cinco representantes e mais três deputados federais em Brasília.
Além disso, está no comando da Câmara Municipal de
Campo Grande e da Assembleia Legislativa.
O novo Diretório eleito para o exercício de 2019 a
2021 tem o ex-senador Ruben Figueiró como presidente
de honra. Ao lado do novo presidente, Sérgio de Paula, a
diretoria terá o deputado estadual Paulo Correa, o deputado federal licenciado Geraldo Resende e o deputado
estadual Marçal Filho como 1°, 2° e 3° vice-presidentes,
respectivamente. Rogelho Massud assume a Secretaria-Geral e o presidente da Assomasul, Pedro Caravina será
o secretário. Eraldo Jorge Leite e Dirceu Lazarini são tesoureiro e tesoureiro adjunto, respectivamente.
Já o governador Reinaldo Azambuja, os deputados federais Beto Pereira, Rose Modesto e Beatriz Cavassa e os deputados estaduais Felipe Orro e Onevan
de Matos, serão vogais. O deputado estadual Rinaldo
Modesto assume a liderança da bancada. A ex-deputada estadual Mara Caseiro, Helio Peluffo e Jonathan
Barbosa são suplentes da Executiva.

Foto: Divulgação
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BRASÍLIA
Foto: Divulgação

Marcha a Brasília surpreende e reúne mais
de 3.000 vereadores em sua 18ª edição
Da Redação

V

ereadores,
prefeitos,
vice-prefeitos e servidores públicos das três
esferas, além de especialistas em
gestão pública, personalidades
políticas e administrativas, participaram da XVIII Marcha dos Vereadores 2019, evento que aconteceu
em Brasília e teve como objetivo
o fortalecimento dos municípios,
para que sejam reconhecidos
como entes federados autônomos
e que tenham recursos suficientes
para atender a população.
Durante a realização do encontro, o presidente da União dos
Vereadores do Brasil – UVB -, Gilson
Conzatti, foi entrevistado pelo radialista Eli Sousa, que acompanhou o
evento na Capital Federal. Ao programa “Bronca do Eli”, nas rádios
Diamante FM e Segredo FM, o pre52
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sidente da UVB disse que o encontro permitiu um aprendizado muito
grande a vereadores de todo o Brasil porque nos dias 24 e 25 foram
promovidas discussões de assuntos importantes como a Reforma
da Previdência e as atividades dos
Tribunais de Contas.
O presidente da UVB disse
que o encontro superou todas as
expectativas, uma vez que o Brasil
de Norte a Sul se fez representar no
evento. “São mais de 3.000 vereadores de todas as regiões do país, mostrando que a classe dos vereadores
está preocupada em contribuir para
a construção de um Brasil melhor”.
Durante a entrevista, além de
falar das reivindicações que a UVB
tornou públicas no encontro, Gilson
Conzatti comentou o convite ao
pesquisador e ufólogo Urandir Fernandes para ministrar uma palestra
e expor os resultados das pesquisas

efetivadas no Centro Dákila, localizado no Morro da Boa Sorte, no município de Corguinho.
Para o presidente da UVB
foi muito importante a participação de Urandir porque possibilitou
que milhares de difusores de informações, que são os vereadores,
tomassem ciência da nova visão
científica apresentada pelo Centro
Dákila Pesquisas.
Gilson Conzatti não economizou críticas ao presidente Jair Bolsonaro que não encontrou espaço
em sua agenda para participar do
evento que aconteceu bem próximo do Palácio do Planalto, onde
ele despacha diariamente. “No ano
passado, como candidato, ele esteve na Marcha. Agora, já presidente,
não acha espaço em sua agenda.
Não podemos aceitar calados que
na hora de levar vantagem ele ache
a Marcha boa, mas não hora que es-

tamos aqui para reivindicar, ele nos
ignore” afirmou o presidente.
PROGRAMAÇÃO – A programação da XVIII Marcha dos Vereadores foi aberta no dia 23 de abril
em manhã livre para atividades dos
vereadores no Congresso Nacional,
seguida do lançamento da Frente
Parlamentar Mista pelo Fortalecimento dos Legislativos Municipais
no Auditório da Interlegis do Senado Federal.
Na tarde daquele dia credenciamento dos participantes e distribuição da material; Tribuna Livre
com apresentações de moções; discussão sobre Verba de Representação e a realização de um painel sobre Reforma da Previdência.
Já no dia 24, aconteceu a
abertura oficial as 9 da manhã, seguida do painel Brasil Sob Nova
Direção – Expectativas e Desafios;
da realização do Fórum dos Presidentes das Entidades Estaduais de
Vereadores – Brasil Municipalista na
visão dos Vereadores e de uma manifestação de todos os presidentes
de entidades estaduais.
No dia 24, no período da
tarde, as atividades começaram
com o painel recuperação Fiscal e
Financeira dos Estados a partir da
Reformada Estrutura da Máquina
Pública no Brasil – O Mais novo de
eficiência para o Legislativo e o que
nos espera para 2020, tendo como
palestrante o senhor Júlio Cesar
Makuch, presidente da União dos
Vereadores do Paraná – Uvepar -;
“O município e a esperança de um
Novo Pacto Federativo” com os
convidados especiais Nelson Marchesan Jr, Prefeito de Porto Alegre/
RS , João Batista Rodrigues dos
Santos, Prefeito Triunfo/PE; Zé Diniz, prefeito de Abadiânia/GO, e Júlio Cesar, prefeito de Palmeira dos
Índios/AL (confirmado).
Dando sequência, aconteceu a palestra “Comunicação de
Alto Impacto“, com Sonia Mazetto, Gestora de Potencial Humano
pessoal, empresarial e artístico;
Coach vocal; Regente; Fonoaudi-

óloga; Presidente da BPW Cuiabá; Palestrante; Coordenadora do
Coral Mato Grosso; Integrante do
Grupo Musical O Fino do Mato; Idealizadora do Projeto Social Canto
Alegria; Administradora de Plantas
de Poder, entre elas a ayahuasca e
Ibogaina; Terapeuta; Mãe; Avó; Esposa e lideres Teocrática.
Depois, a UVB trouxe os paineis Eleições de 2020 e a Reforma
Política: O que Esperar? E Democracia Digital, Fim das Coligações
e Cláusula de Barreira para o Legislativo Municipal Brasileiro com os
ainelistas Karina Kufa (SP), advogada eleitoralista, coordenadora jurídica da campanha do Presidente
Jair Bolsonaro; Carlos Neves (PE),
advogado eleitoralista e Presidente
Nacional da Comissão Nacional de
Direito Eleitoral da OAB. Expert em
Propaganda Eleitoral e Guilherme
Barcelos (DF), advogado eleitoralista e coordenador de comunicação
da ABRADEP – Academia Brasileira
de Direito Eleitoral e Político. Para
estes painéis foi convidado para
exercer a função de mediador/debatedor Anderson Alarcon (PR) –
advogado eleitoralista e Procurador
Geral da UVB.
No dia 25, as atividades relativas ao evento tiveram início as 8 e
meia com o lançamento oficial da
XIX Marcha do Vereadores e Vereadoras – 2020, seguida dos painéis
Mais Brasil – Por um Novo Pacto Federativo e Reformas Estruturantes
– Menos Brasília – Mais Brasil; Pacto Federativo, Reforma Tributária e
Lei Kandir com os painelistas Silvio
Costa Filho, Deputado Federal pelo
PRB/PE, Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo
Pacto Federativo e Giovani Feltes,
Deputado Federal pelo MDB/RS,
membro titular da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados, Secretário da Fazenda
do RS (2015 – 2018).
Ainda pela manhã, no Espaço
Parlamentar, houve uma Manifestação de Congressistas Federais em
favor dos vereadores e a realização

do painel Campanha na internet
com pouco dinheiro. É possível?,
com o painelista Marcelo Vitorino,
Professor e consultor de comunicação e marketing político pela Escola
Superior de Propaganda e Marketing – ESPM e pela Presença Online.
Também ministra treinamentos para
governos e instituições partidárias.
Mais de 20 anos de experiência no
campo político com campanhas
eleitorais nas 5 regiões brasileiras,
em todos os pleitos.
No dia 26, último dia das atividades da Marcha do Vereadores em
Brasília, o destaque ficou por conta
da palestra com o cientista, pesquisador e ufólogo Urandir Fernandes
que abordou a temática “Anomalia
dos Astros – Bio-sistema Reverso”.
Além da palestra de Urandir
Fernandes, a programação do dia
26 de abril teve as seguintes atividades: O ILB / Interlegis e a Modernização do Legislativo com Francisco
Etelvino Biondo – coordenador de
Planejamento e Relações Institucionais do programa ILB/INterlegis; Posse do Fórum Nacional da
Mulher Parlamentar UVB – Gestão
2019; Painel: Mulheres nos Espaços
de Poder e Decisão com as painelistas Aline Gurgel – Deputada Federal
PRB/AP; Margarete Coelho – Deputada Federal PP/PI; Rose Modesto –
Deputada Federal PSDB/MS e Tereza Nelma – Deputada Federal PSDB/
AL. O papel dos Tribunais de Contas
e a Transparência com André Luiz
de Matos Gonçalves – Conselheiro
do TCE/TO e Marco Peixoto – Conselheiro do TCE/RS; painel Faça da
Vida um Show com Roselei Luiz Angst e equipe – São Miguel do Oeste/
SC. Leitura da Carta da Marcha dos
Vereadores e Vereadoras 2019; Entrega de Homenagens Especiais;
Entrega Troféu Destaque Nacional;
Sorteio por Adesão; Atividades na
Praça das Bandeiras – Congresso
Nacional; concentração e Tribuna
Livre no carro de Som / Bandeiraço
dos Municípios / Encontro das Camisetas e encerramento e entrega
dos certificados.
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Gabinete Itinerante da vereadora Simone
‘Xucra’ rende prêmio nacional em Brasília
Da Redação

C

om objetivo de estreitar o relacionamento e quebrar protocolos
para que os moradores de
Água Clara tenham acesso
direto ao legislativo para
solução de seus problemas
junto ao Executivo Municipal, a vereadora Simone ‘Xucra’ teve a iniciativa de criar o
projeto Gabinete Itinerante.
A ação tem demonstrado resultados positivos, tanto para população, que tem
suas demandas atendidas,
quanto para o executivo, que
tem a oportunidade de solucionar os problemas de forma
mais rápida e com qualidade
na prestação de seus serviços rotineiros, bem como de
infraestrutura e demais áreas
da Administração Municipal.
Após a solicitação, crítica ou sugestão propostas
pelos moradores, a equipe
do Gabinete realiza uma triagem e destina através de
indicações e requerimentos ao poder executivo e com
cópia as Secretárias e demais gestores do município.
Segundo informou a assessoria da vereadora Simone Xucra, em cada edição do Gabinete Itinerante são
realizadas de 20 a 30 atendimentos, e aproximadamente
60% destas solicitações são atendidas e transformadas
em ações e projetos em benefício da população.
Uma das principais demandas atendidas e solucionadas pela iniciativa do Gabinete Itinerante proposto
por ‘Xucra, foram os reparos realizados na Rua Rodolfo
José Bastos, resultado de um requerimento feito no ano
de 2018. O local onde foram realizados os serviços, sofria graves problemas com as constantes chuvas na cidade e hoje o problema foi solucionado, proporcionando assim qualidade para os moradores da região.
Em Brasília, além de apresentar o Projeto Gabi54
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Foto: Divulgação

nete Itinerante para milhares de vereadores de todo o
Brasil durante a XIX Marcha
dos Vereadores, ‘Xucra’ conquistou uma das posições de
destaque mais importantes
no evento.
O Projeto Gabinete Itinerante foi apresentado através
de vídeo e foi analisado por
uma rígida comissão julgadora, sendo selecionados 30 projetos de destaque Nacional, e a
cidade de Água Clara recebeu
um dos Troféus de Destaque.
“Eu fui a única vereadora do estado do Mato Grosso
do Sul a receber esse prêmio,
o que para mim me enche de
orgulho em ver meu trabalho
sendo reconhecido nacionalmente, podendo se tornar referência para outros estados
e municípios. Este projeto é
uma iniciativa que visa levar
o trabalho do vereador mais
próximo do cidadão e esta
era uma meta que eu tinha
desde quando fui candidata, mas que não foi possível
colocá-lo em prática devido a minha gestação, porém,
a quase um ano este trabalho já está com força total,
sendo realizado cinco edições.
Fica aqui um agradecimento especial a minha
assessora Danielle Reis que contribuiu muito com a realização deste projeto, a minha família que sempre me
deu apoio e suporte em todas as edições do Gabinete
Itinerante, aos meus amigos e principalmente aos meus
eleitores e cidadãos por terem prestigiado os postos de
atendimentos”, destacou a vereadora Simone Xucra.
É válido acrescentar que o Brasil possui 56.810
vereadores que atuam em 5.568 Câmaras Municipais
espalhadas por todo pais e que uma premiação como
a recebida pela vereadora traz orgulho não somente
para a população de Água Clara, como também para
todo o estado de Mato Grosso do Sul.
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MS EM BRASÍLIA
SIMONE TEBET

“Tudo o que se faz sob pressão pode ser equivocado. A gente tem que ter consciência de que cada
vez mais a crise se encaminha para uma crise institucional até irreversível. Atinge os Poderes como
um todo, a relação entre eles. A harmonia entre os Poderes é tão importante quanto a independência. Não adianta ser independente e cada um por si.” Simone Tebet, presidente da CCJ do Senado.

NELSINHO TRAD

Após apresentação do relator do parecer na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado Federal, senador Nelsinho Trad (PSD), o Projeto de Lei 143/2018, de autoria da deputada Carmen
Zanotto (PPS/SC), já aprovado na Câmara, segue para votação dos senadores. A proposta garante
aos pacientes do SUS com suspeita de câncer o direito a biópsia no prazo máximo de 30 dias.

SORAYA THRONICKE

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) avaliará a política de reconhecimento das pessoas com deficiência no exercício de 2019. Requerimento neste sentido foi apresentado pela senadora Soraya
Thronicke (PSL) e aprovado pelo colegiado no dia 17. Soraya disse que o Executivo deveria ter regulamentado a Lei que estabeleceu o modelo de avaliação biopsicossocial da deficiência, mas não o fez.

ROSE MODESTO

Projeto de Rose Modesto (PSDB), já aprovado e enviado para o Senado, altera dispositivo da Lei Maria da
Penha e obriga o poder público a fornecer a mulher agredida o chamado botão do pânico. Assim que virar
lei, o agressor, além de ser proibido de permanecer perto da mulher, terá de usar a tonozeleira e à agredida
as autoridades terão de entregar o botão do pânico que será controlado por policiais.não o fez.

FÁBIO TRAD

O deputado federal Fábio Trad (PSD) tem atuação destacada na Câmara Federal onde ocupa a posição de coordenador da bancada junto à Comissão de Constituição e Justiça que analisa o projeto de
reforma da Previdência Social. O posto de coordenador da bancada tem lhe dado visibilidade e ele tem
sido um dos parlamentares mais requisitados pela grande imprensa para abordar o assunto.

BETO PEREIRA

“O Rio Taquari está agonizando”. Foi com essa frase que o deputado federal Beto Pereira (PSDB)
cobrou do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a inclusão entre as prioridades do Governo
Federal do projeto de recuperação do Rio Taquari. “Sabemos que o Governo elegeu como prioridade a
recuperação dos Rios São Francisco e Parnaíba. Mas o nosso Taquari também pede socorro”, disse.

TIO TRUTIS

O deputado federal Fábio Trad (PSD) tem atuação destacada na Câmara Federal onde ocupa a po“Isso
vai cercear o direito à investigação e o direito à transparência que o povo tem”. Assim Tio Trutis (PSL)
avalia a resolução do MPMS - Ministério Público do Estado -, que restringe a atuação de promotores
de Justiça em investigações contra agentes públicos protegidos pelo foro privilegiado. Antecipando-se
à pressão, o órgão publicou uma resolução ‘disciplinando’ a atuação de promotores em inquéritos civis.
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VANDER LOUBET

O mês de março passado, que celebrou o dia das mulheres, deve entrar para a história do Congresso, como o período que os parlamentares mais se mobilizaram pela criação e aprovação de
projetos de combate a prática de violência contra a mulher. Proposta de Vander Loubet (PT) concede benefícios tributários a empresas que contratarem trabalhadoras que sejam mães de crianças
de até 14 anos.

DR. LUIZ OVANDO

Em pouco mais de três meses de atuação na Câmara Federal, o deputado Luiz Ovando (PSL)
mostrou que é possível um parlamentar ser mais do que simplesmente repassador de recursos de
emendas parlamentares a prefeituras. Nesse período, ele apresentou projetos de lei para estabelecer o fim do horário de verão em todo o Brasil e para que as mães sejam financiadas pelo estado
para cuidarem dos filhos.

DAGOBERTO NOGUEIRA

O deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT), mediou encontro da coordenação da
Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNLCC) com o presidente da Câmara, deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ). Os membros denunciaram ao Presidente da
Câmara Federal o descaso do governo federal com a reforma agrária que há anos tem
andado a passos de tartaruga.

BIA CAVASSA

Em reunião de trabalho na tarde do último dia 17 com o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Bia Cavassa (PSDB) requisitou veículos para garantir a mobilidade da população que vive no
Pantanal, segundo ela “uma grande maravilha da natureza, porém um ambiente selvagem e desprovido dos confortos e facilidades dos centros urbanos”. O ministro prometeu olhar com carinho a
reivindicação da deputada.
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