
prates@ndmais.com.br

LUIZ CARLOS 
PRATES

O ser humano é muito intrigante, todos nós. Olhado 
rapidamente, o ser humano é altamente paradoxal, busca, 
por exemplo, a felicidade num espinheiro. E não vamos 

longe, existem na Psicopatologia os masoquistas, os que chegam 
ao prazer pelo sofrimento... Não são casos clínicos? Mas todos 
nós temos um pouco desse masoquismo, e não adianta alguém 
chiar, tem sim, todos temos alguns traços de desvarios dentro 
de nós. É bom mudar de assunto. Mudar de assunto? Negativo, 
vamos, isso sim, a mais um prova da insanidade humana.

Australianos, da Universidade Nacional da Austrália, 
fizeram uma pesquisa sobre felicidade no trabalho. 
Você sabe que as pessoas razoavelmente equilibradas 
trabalham. E que nesse trabalho passam as melhores 
horas dos seus dias, dos melhores anos de suas vidas. Ai 
de quem não trabalhe na vida. Vamos à pesquisa.

A pergunta base da pesquisa 
era esta: - “Ficar desempregado é 
melhor do que sofrer no trabalho”? 
Antes de dizer do resultado da 
pesquisa, uma pergunta: o que 
é sofrer no trabalho? Ademais, 
em torno de 80% dos que 
trabalham sofrem no trabalho, 
são os que trabalham só pelo 
salário. E não me venha alguém, 
falso ingênuo, a perguntar 
por que outra razão alguém 
trabalharia se não pelo salário... 

Pois na pesquisa australiana 
apareceu como resposta que sim, 
que estar desempregado é melhor do que sofrer no trabalho. 
Não vou entrar em detalhes, não tenho tempo, mas a primeira 
questão que levanto é que ninguém é obrigado a fazer o que 
faz, tampouco aceitar o salário que recebe. Se a pessoa aceita 
a ambas e “desagradáveis” condições, a culpa é dela, só dela. 
Os australianos perguntaram ainda: - Então desemprego é 
a mesma coisa que emprego ruim? E a resposta de maioria 
foi: - Não, emprego ruim é pior que desemprego. E muitos 
acrescentaram que emprego ruim faz a pessoa perder a saúde 
mental... Ah, é? Que interessante, então, deve ser isso o que 
está acontecendo em Brasília, muitos estão sem juízo, deve ser 
o trabalho ruim deles... Ruim, mas com todas as mordomias 
e penduricalhos com que a “plebe”, os trabalhadores, nem 
sonha. Dizer que emprego ruim (que é de responsabilidade 
do empregado) é pior que desemprego é de pedir para sair. 
É difícil conversar com os frouxos. A estupidez é mundial.

(( Dúvidas
Diante de um desafio, a dúvida 
é uma derrota prévia, só por 
um acidente das estatísticas 
a pessoa vencerá. Vale para 
um concurso. Será que vou 
passar? A certeza tem que vir 
da preparação, dos estudos. 
O sujeito vai tomar um 
comprimido para uma dor... 
Será que vai funcionar? Melhor 
nesses casos é nem tentar. As 
certezas aprovam, curam; as 
dúvidas reprovam, matam...

(( Falta dizer
As tevês mostram imagens 
e as notícias chegam de 
todos os cantos. Brigas 
por causa do não uso 
da máscara de parte de 
idiotas, eles e elas, que se 
querem fazer valer pela 
boçalidade. Em todos os 
casos, esses tipos têm 
levado um pau. Ótimo, 
que continue assim. O 
tosco tem que sentir a 
“pua” por sua estupidez. 

O PIOR É O MELHOR

A primeira questão 
que levanto é que 
ninguém é obrigado 
a fazer o que faz, 
tampouco aceitar o 
salário que recebe”.
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Série de reportagens com conteúdos exclusivos vai valorizar 
o segmento que é responsável por 34% do PIB do Estado

Agronegócio em 
destaque na NDTV
Atenta ao crescimento e 

valorização do agrone-
gócio em Santa Catari-

na, a NDTV | Record TV iniciou 
o projeto “Agro: a força da eco-
nomia catarinense”, com uma 
série de reportagens na televi-
são e conteúdos exclusivos em 
todas as plataformas do Grupo 
ND para dar visibilidade, enga-
jar e reforçar todos os cuida-
dos do setor com o manuseio e 
protocolos na produção da pro-
teína animal.

O agronegócio é um dos 
setores menos afetados pelo 

coronavírus e, segundo espe-
cialistas, vai contribuir para 
mitigar os efeitos da crise na 
economia brasileira. Em Santa 
Catariana, o segmento é res-
ponsável por 70% das exporta-
ções e por 34% do PIB do Es-
tado.

As matérias trazem conte-
údos inéditos com exibição no 
Balanço Geral SC, e reapresen-
tação no SC no Ar e Jornal do 
Continente, transmitido pela 
Record News Santa Catarina. 
Além disso, o portal nd+ possui 
uma sessão exclusiva com todo 

o conteúdo.
Neste domingo vai ao ar 

o primeiro programa especial 
Agro, na NDTV | Record TV e 
Record News, para aprofunda-
mento do tema, às 9h30. Apre-
sentado pela jornalista Rafaela 
Arns, o especial é uma ótima 
oportunidade para entender 
o crescimento e relevância do 
agronegócio catarinense, es-
pecialmente no período de 
pandemia. Com seis edições 
confirmadas, o programa será 
exibido sempre no primeiro 
domingo de cada mês. 

Rafaela Arns apresenta o novo programa que vai ao ar aos domingos e terá conteúdos nas plataformas do Grupo ND
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Estreia do programa 
especial Agro com 
Rafaela Arns
Onde: NDTV | Record 
TV e Record News

Quando: domingo (5), às 9h30

 3.° REGISTRO DE IMÓVEIS DE JOINVILLE SANDRA MARA DE BRAGA — Oficial de Registro Rua Orestes Guimarães, 
538. 3.° andar - América — Ed. Level Corporate - CEP: 89204-060 Joinville - Santa Catarina Site: www.3rijoinville.com. 
br - Email: cartorio©3rijoinville.com.br Fone: (47) 3422-0857 EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL FAZ SABER 
a PSR Imobiliária Ltda e a todos quantos virem este EDITAL, ou dele tomarem conhecimento, que, por parte de Jorge 
Jacinto da Silva, CPF 138.954.888-01, RG 5.324.398-6-SESP/SC, nascida aos 10/11/1971, brasileiro, divorciado, 
técnico industrial, residente e domiciliado na Rua Cidade de Guabiruba. n° 241, bairro Parque Guarani, nesta cidade 
de Joinville/SC, foi apresentado o pedido de reconhecimento de usucapião extrajudicial, protocolado sob n° 118.083, 
aos 28/08/2019, sob a modalidade Ordinária conforme o artigo 1.242 do Código Civil Brasileiro, com tempo de posse 
de 15 anos, tendo por objeto parte do imóvel matriculado nesta Serventia sob n° 2.848, localizado na Rua Cidade 
de Guabiruba, com área total de 409,81 m2, edificada com uma casa de moradia de n° 241, (conforme consta na 
ata notarial), o qual consta ser de propriedade tabular de PSR Imobiliária Ltda, e tendo como confinantes Genesio 
Borges - edificação n° 253, João da Silva Mediros, Maristela Maria da Silva Trindade - edificação n° 300. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, foi expedido este edital que será publicado pela imprensa local, e decorrido o prazo 
de 15 (quinze) dias contados da publicação, sem qualquer impugnação nesta Serventia, implicará em anuência ao 
pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião, quando será o mesmo registrado, nos termos do artigo 216-A, 
§6° da Lei 6.015/73. Dado e passado nesta cidade de Joinville/SC, aos 22 dias do mês de maio de dois mil e vinte  
Sandra Mara de Braga Oficial de Registro - 3° Registro de Imóveis de Joinville/SC

 Poder Judiciário - JUSTIÇA ESTADUAL - Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - Vara 
Única da Comarca de Quilombo R. Presidente Juscelino, 703 - Bairro: Quilombo - CEP: 89850-000 
- Fone: (49)3700-9802 - Email: quilombo.unica@tjsc.jus.br - RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 5000061-
64.2020.8.24.0053/SC AUTOR: LACTICINIOS SANTIAGO LTDA - ME AUTOR: SANTI'LAC LATICINIOS 
EIRELI - EDITAL Nº 310003956643 - JUIZ DO PROCESSO: JAQUELINE FATIMA ROVER - Juiz(a) 
de Direito Intimando(a)(s): Todos os credores interessados em habilitar seus créditos (que deverão ser
apresentados diretamente ao administrador judicial art. 7º da Lei 11.101/2005), na forma do art. 7º, § 
1º, desta Lei (15 dias), e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial 
apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 desta Lei (30 dias). Por intermédio do presente, todos 
os credores interessados em habilitar seus créditos, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, 
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atender(em) ao objetivo supra mencionado, 
querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital. E para que chegue ao 
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de 
costume e publicado 01 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na forma da lei.

70%
das exportações 
feitas pelo Estado 
de Santa Catarina 
vêm da produção da 
agroindústria catarinense
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