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Claudio Parreira – Penalux –  O protagonista 
desta intrigante estória, busca o tempo todo a cura 
de todos os males: a panaceia! Um incidente, marca 
o inicio da incessante trajetória para alcança-la. Idas 
e vindas, marcam cada etapa/página. Uma obra sem 
igual, absolutamente ins..... pirada!! Para amantes do 

non sense, e ou façanhas literárias descoladas. Entretenimento 
garantido, contudo, em função do inteligente entrelaçar de 
seus personagens, há que ser lida com atenção. Muito bom!!

A Lua é um Grande Queijo 
Suspenso no Céu

Alexander Lowen – Summus –  O psicote-
rapeuta americano, reconhecido como “Pai da 
bioenergética”, pautado em sua vasta experiência 
clinica, afi rma que o corpo humano, jamais deverá 

ser analisado pontualmente, ou seja, nas manifestações do-
entias, quase que literalmente, a gênese está na perda de um 
dos sentidos “espirituais”. Graça, beleza, amor, redundam em 
energia positiva, que por sua vez, acarretará um bom sentido de 
plena satisfação. Uma abordagem muito clara, sobre interação 
necessariamente inteligente, entre corpo, mente e espaço. Vá-
lido para profi ssionais de saúde, bem como leigos interessados 
em boa composição.

A Espiritualidade do Corpo: 
Bioenergética para a beleza
e a harmonia

Rejane Machado – Claudia Pereira Leite 

(Ilustr) – Scortecci – Menina sempre passeava 
pelo bosque, a procura de seus amigos e verifi car 
se as coisas estavam em seu devido lugar e rumo. 
Percebeu que o bem-te-vi não estava cantando. 
Completamente mudo! Buscou a causa da súbita 
mudez. Sapo e galinhas, fi zeram a cabeça da deusa 

Minerva, que habita o jardim, alegando que o pássaro, os havia 
dedurado. Quando estavam a ultrapassar, “ sem querer”, uma 
cerca da horta, ouviram: “Bem te vi, bem te vi”. Minerva, por 
castigo à intromissão, emudeceu o pobre pássaro. Nossa xerife, 
explicou à deusa, que essa era sua voz, sua maneira de mani-
festar-se, não havia intuito delacional. Belo exemplo defensor 

dos direitos naturais.

O Bem – Te – Vi Fofoqueiro

Marcia Kupstas -  Amanda Grazini (Ilustr) 

– Ática -  Jurandir, um garoto querido por todos, vivaz, 
inteligente, sempre arrebatador, repentinamente 
sente-se “acuado” pela presença de Cleiton, um ga-
roto novo na sala de aula e que possuía um atributo 
muito interessante: criava um lagarto. Toda classe 
admirou-se, esquecendo-se momentaneamente de 

Jurandir. Invejoso, planejou uma vingança exemplar! Esse é o 
enredo de mais uma joia, que Marcia lega ao tens. Obra, como 
de hábito, dotada por muito respeito, eivada por relevância 
moral, astral elevado, norteando conduta de boa convivência, 

carreando “verão” aos dias invernosos. Irretocável!! 

O Primeiro Dia de Inverno

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)
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O marketing pessoal 

é uma ferramenta 

estratégica e 

indispensável para 

a construção e 

desenvolvimento de uma 

carreira de sucesso

No entanto, pouquíssi-
mos profi ssionais dão 
a devida atenção para 

o tema, e um número menor 
ainda dedica-se de maneira 
ativa para desenvolver uma 
imagem positiva perante o 
mercado. Mas, gerenciá-lo 
é mais fácil do que se pode 
imaginar. O primeiro passo é 
avaliar se a imagem que você 
está transmitindo é coerente 
com quem você é de fato. 

Não adianta você se comuni-
car bem e transmitir confi ança 
se tudo isso for apenas da boca 
para fora. Marketing pessoal 
não é apenas o que você diz 
sobre o seu trabalho, mas prin-
cipalmente o que pessoas que 
convivem com você pensam ou 
falam sobre sua personalidade.

Para isso, é importante ser 
um bom profi ssional. Dedi-
que-se para atingir as suas 
metas no trabalho e busque 
sempre superá-las. Entregue 
resultados e seja reconhecido 
pelos seus feitos. Para se tor-
nar referência, o profi ssional 
precisa partir do micro para 
o macro, ou seja, primeiro ser 
reconhecido pelos seus pares 
e superiores. Depois, para a 
sua área e, posteriormente, 
para a sua divisão, unidade 
de negócio e corporação como 
um todo.

Contudo, não basta ser 
bom, você precisa ser notado. 
A exposição na dose certa é 
essencial para a construção de 
uma imagem. É importante que 
as pessoas saibam bem quem 
você é. Não adianta muito ser 
um ótimo profi ssional, mas 
ninguém perceber isso. Auten-
ticidade e autoconhecimento 
também fazem a diferença. 

Uma pessoa autêntica cativa 
quem está por perto e faz com 
que você seja visto exatamente 
pelo que você é, e não pelo que 
gostaria de ser. Para isso, você 
precisa se conhecer muito bem 
para fazer brilhar seus pontos 
fortes, e minimizar os fracos.

Outra tática bastante efi -
ciente é o famoso storytelling. 
Conte sua história de maneira 
atrativa. Aprenda a falar sobre 
suas conquistas de forma en-
volvente e empolgante. Além 
de prender a atenção das 
pessoas, você tem muito mais 
chances de ser lembrado. Para 
uma entrevista de emprego, 
por exemplo, é interessante 
fazer um resumo sobre a sua 
carreira. 

Pense quais foram os seus 
principais projetos realizados, 

os resultados atingidos e quais 
foram as principais lições 
aprendidas. Isso pode facili-
tar muito o seu desempenho, 
além de despertar interesse no 
entrevistador e te deixar mais 
tranquilo durante a conversa.

Procure identifi car ainda o 
seu maior diferencial. Busque 
reconhecer o seu melhor e 
investir nele de modo estra-
tégico. Esse diferencial pode 
estar em destaque no currículo 
ou no início do seu discurso. 
Se tiver algo exclusivo, invis-
ta sem medo. As chances de 
começar a ser reconhecido e 
admirado por isso são grandes. 
Por outro lado, tome cuidado 
com o “overposting”, ou seja, 
a imensa quantidade de posts 
sobre um determinado assunto 
ou pessoa. 

Superexposição não favo-
rece ninguém. Estude a hora 
certa de se expor e como fazer 
isso da melhor forma. Caso 
contrário, você pode se tornar 
a “pessoa chata” que tenta “se 
vender” o tempo todo ou pode 
ser visto como um profi ssional 
carente, que precisa ser sem-
pre parabenizado. Lembre-se 
que não adianta aparecer ape-
nas por aparecer. O profi ssional 
precisa ter algo para mostrar, 
alguma coisa relevante, que 
seja reconhecida. Você está 
em um ambiente de trabalho 
e não em um show de talentos. 

Cuidado também para não se 
apropriar de ideias de outras 
pessoas para buscar reconhe-
cimento próprio. Isso demons-
tra uma falha de caráter. Além 
de antiética, essa atitude pode 
destruir sua credibilidade. 
Evite ainda bajulações com a 
chefi a. O seu objetivo deve ser 
apenas mostrar a qualidade 
do seu trabalho e criar bons 
relacionamentos.

Por fi m, defi na onde você 
quer chegar e de que forma 
quer ser reconhecido. Invista 
em sua carreira, aprenda e 
reaprenda a ser bom no que faz 
continuamente. Reconheça os 
seus erros, aprenda com eles 
e busque corrigi-los. Crie uma 
rede de relacionamento para 
troca de experiências, boas 
práticas e conhecimentos. E, 
não se esqueça de que a cons-
trução de uma marca pessoal 
é constante. 

Mesmo quando sua imagem 
já é positiva, você precisa se 
atualizar com as inovações e 
tendências do seu mercado 
para continuar sendo visto 
como uma autoridade no as-
sunto. Tome muito cuidado 
com a zona de conforto e 
invista sempre em você!

(*) - Bacharel em psicologia, possui 
MBA em Gestão Estratégica. Com 

mais de 10 anos de experiência no 
recrutamento especializado nas áreas 

de marketing e vendas, é diretor da 
Trend (www.trendrecruitment.com/pt).

Os principais erros
e acertos no

marketing pessoal
Marcelo Olivieri (*)

Dominada por currículos 
sem inspiração, enorme 
ênfase no conhecimento 

de curto prazo e em habilidades 
desatualizadas, e foco pratica-
mente exclusivo no binômio 
professor-metodologia, o siste-
ma educacional simplesmente 
não dá conta das principais 
demandas que o ambiente 
social e de negócios apresenta.

De acordo com Flora Alves, 
CLO (Chief Learning Offi cer) 
da SG Aprendizagem Corporati-
va, esse descompasso encontra 
ressonância na revolução digi-
tal que ocorre atualmente. “As 
novas tecnologias trouxeram 
muitas mudanças para o dia a 
dia das pessoas e das organiza-
ções. A forma de consumirmos 
qualquer tipo de conteúdo tem 
mudado radicalmente e, é claro 
que com a educação não seria 
diferente. A forma com que 
aprendemos também mudou”, 
destaca a especialista.

Diante disso, é essencial com-
preender o que, de fato, tem 
norteado as mentes e corações 
das novas gerações, afi nal é 
preciso equipá-las com as ha-
bilidades para criar um futuro 
mais interessante e repleto de 
propósito“. 

Acima de tudo, precisamos 
tornar o aprendizado mais ins-
pirador, relevante e gratifi can-
te. Posicionar o aluno no centro 
desse processo é instrumental 
para que tenhamos sucesso 
nessa tarefa”, diz Flora. Na 
prática, são muitos os fatores 
que têm ajudado a transformar 
a maneira com que aprendemos 
e apreendemos as informações. 
Várias tendências têm chacoa-
lhado os sistemas educacionais 
em todo o mundo. Juntas, elas 

Tendências que estão revolucionando 
a forma como aprendemos

Existe um consenso a respeito do anacronismo da educação tradicional nos dias de hoje, mas pouco 
se fala dos motivos que fi zeram com que algumas abordagens deixassem de ser efi caz ao longos dos 
últimos anos

no último Fórum Econô-
mico Mundial, em Davos 
(Suíça), isso signifi ca que 
a Inteligência Artifi cial 
tomará conta de prati-
camente toda a ativida-
de operacional que há. 
Criatividade, inteligência 
emocional e pensamento 
analítico passarão a ser 
mais e mais valorizados;

 5. Big Data e Inteligência 
Artifi cial - O Big Data 
oferece a oportunidade 
de avaliar os programas 
educacionais e fornecer 
experiências de aprendi-
zagem mais valiosas para 
os alunos. Ainda pode 
ajudar os pesquisadores 
a identifi car quais méto-
dos de ensino funcionam 
melhor para cada um dos 
participantes. Ou seja: 
será possível não só me-
lhorar os resultados dos 
alunos, mas avaliar os 
seus pontos fortes e fra-
cos e criar programas al-
tamente personalizados 
em questão de minutos.

Fonte e mais informações: 
(http://www.learningsg.com/).

estão oferecendo soluções 
inovadoras e contribuindo para 
experiências de aprendizagem 
mais impactantes.
 1. Sala de aula digital - A 

internet aumentou ex-
ponencialmente o nosso 
acesso à informação. 
Estamos vendo o surgi-
mento de cursos online a 
todo o momento. Só em 
2017, havia 58 milhões 
de alunos matriculados 
em milhares desses cur-
sos em todo o mundo. 
Grande parte das aulas 
eram gratuitas, vale dizer. 
“O aprendizado digital 
quebra as limitações 
físicas da sala de aula 
tradicional e permite 
que um educador atinja 
milhões de estudantes 
a um custo mínimo. E, 
embora ainda não sejam 
perfeitos, esses cursos 
estão se tornando mais 
interativos e sofistica-
dos”< lembra a executiva 
da SG Aprendizagem 
Corporativa;

 2. Realidade virtual e au-
mentada - Mostrar, não 

contar. Essa premissa 
será aprofundada cada 
vez mais. Por isso, a reali-
dade virtual e aumentada 
já está revolucionando a 
experiência de aprendi-
zagem. Isso permite que 
os alunos viajem para 
o Egito Antigo ou veja 
como deve funcionar 
determinada área da 
companhia;

 3. Trabalho colaborati-
vo - De acordo com o 
relatório New Horizons 
sobre educação, de 2017, 
“estamos vendo um foco 
crescente na colaboração 
online global, em que as 
ferramentas digitais são 
usadas para apoiar as 
interações em torno dos 
objetivos curriculares e 
promover a compreensão 
intercultural”;

 4. Força de trabalho do 
futuro - Ora, se 65% das 
crianças que entraram 
agora na escola traba-
lharão em atividades 
que hoje não existem, 
de acordo com estudos 
que foram apresentados 
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A Uefa realizou na sexta-feira (23) em 
Nyon, na Suíça, o sorteio das oitavas de 
fi nais da Liga Europa e colocou dois gi-
gantes um contra o outro: Milan e Arsenal.

Com duas equipes italianas ainda na 
competição, a Lazio teve mais sorte 
e enfrentará o Dynamo de Kiev, da 
Ucrânia. Entre os outros duelos, nen-
hum terá o peso equiparado ao jogo 
entre Milan e Arsenal, mas vale desta-
car os confrontos entre Olympique de 
Marseille e Athletic de Bilbao, e CSKA 
Moscou contra Lyon.

Arsenal e Milan já se enfrentaram 
diversas vezes em competições inter-
nacionais, o último confronto entre 
ingleses e italianos foi em março de 
2012, pela Liga dos Campeões, e na 
ocasião, o Milan derrotou o Arsenal 
por 3 a 0. Já a Lazio, voltará a enfren-
tar o Dynamo de Kiev após 19 anos. O 
último embate entre ambas as equipes 
foi pela Liga dos Campeões, em 1999, 
e a equipe italiana derrotou por 1 a 0 
o clube ucraniano.

As partidas das oitavas de fi nais da Liga 

Europa serão disputadas nos dias 8 e 15 
de março. Confi ra os confrontos:

Lazio (ITA) x Dynamo de Kiev (UCR); 
RB Leipzig (ALE) x Zenit (RUS); At-
lético de Madrid (ESP) x Lokomotiv 
Moscou (RUS); CSKA Moscou (RUS) 
x Lyon (FRA); Olympique de Marseille 
(FRA) x Athletic (ESP); Sporting 
Lisboa (POR) x Viktoria Plzen (TCH); 
Borussia Dortmund (ALE) x Salzburg 
(AUT); e Milan (ITA) x Arsenal (ING) 
-  (ANSA).

Sorteio da Liga Europa
coloca Arsenal contra Milan

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura  reúne-se na 
terça-feira (27), com 10 itens 
na pauta. Entre eles, está o 
projeto que torna obrigatória 
a instalação de equipamentos 
de geração de energia elétrica 
de fonte renovável em prédios 
públicos ou fi nanciados com 
recursos públicos. A proposta 
é do senador Telmário Mota 
(PTB-RR), para quem o poder 
público deve dar o exemplo na 
redução dos impactos ambien-
tais causados pela atividade 
humana.

O projeto considera re-
sultante de fonte renovável 
a energia elétrica gerada a 
partir de pequenas centrais 
hidroelétricas ou por fonte 
eólica, solar, maremotriz e 
biomassa. Serão obrigados a 
utilizar energia com essas car-
acterísticas as edifi cações de 
prédios públicos quando sub-
metidos a reforma, os imóveis 
alugados pelo poder público, 
os imóveis construídos para 
abrigar órgãos públicos e os 
imóveis residenciais novos do 
programa Minha Casa Minha 
Vida.

O relator, senador Jorge 
Viana (PT-AC), é favorável. 
Ele aproveitou um substituti-
vo apresentado pelo senador 
Armando Monteiro (PTB-PE), 
que destaca que a instalação 
de fontes renováveis descen-
tralizadas, seja em residências, 
em prédios públicos ou em 
outras edifi cações, reduz as 
perdas de energia nas linhas de 
transmissão e de distribuição, 
além de contribuir para a ex-
pansão do parque de geração 
de energia.

A pauta da Comissão traz 
ainda outro projeto que trata 
de incentivo à energia alterna-
tiva. Do senador Wilder Morais 
(PP-GO), a proposta prevê que 
as unidades habitacionais do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida possam receber em sua 
construção equipamentos 
destinados à geração de en-
ergia elétrica de fonte solar. O 
relator, senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA), apresentou um 
substitutivo à matéria para 
contemplar também a geração 
de energia de fonte eólica e de 
outras fontes renováveis (Ag.
Senado).

Comissão analisa 
projetos que incentivam 

energia alternativa


