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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Marcos Bardagi – Reino –  O executivo pa-
lestrante crava um titulo indicativo de alguém em 
direção contrária, disruptivo , quebrando paradigmas  
e para manifestar seu inconformismo com a mesmice, 
traçou boas e bem escritas linhas. Seus contos vão 
de um feliz passado, ao atual cotidiano, com suas 
felicidades e agruras, algumas existencialistas, outros 

mirando um futuro diferenciado, dependente de cada agente . 
Gostosamente intrigante.

Homem no Contra Fluxo

Marisa Lajolo – Unesp –  A laureada autora e 
sempre professora, reedita e repagina, sua obra que 
completa 36 anos de sua 1ª edição, para mais uma 
vez, e de maneira indelével, provar que literatura 
jamais perecerá. Um marco da literatura tupini-
quim. Uma “viagem” que levará, com simplicidade 
e boa profundidade,  os leitores aos recônditos das 

boas letras.

Literatura: Ontem, hoje, amanhã

Sylvia Bellio – Árvore – A expert em compu-
tação e armazenamento de dados, dá um verdadeiro 
show ao editar e compartilhar suas experiências. 
O assunto, apesar de sua complexidade, suscita 
interesse em qualquer pessoa que tenha sobre si a 
responsabilidade cotidiana de armazenar, proteger 
e distribuir dados. Com muita maestria, a autora 

alerta sobre alguns problemas, oferecendo muitas soluções. 
Sabemos o quanto o sistema – TI – é autofágico, todavia, não 
há como dele distanciar-se. De fato, aos dias de hoje, o assunto 
foi devidamente dissecado. Muito útil!

Simplifi cando T.I

Paulus – Com a fi nalidade de agregar fi éis em 
volta da palavra D’Ele, a editora lançou um livro 
contendo 150 salmos. Para facilitar sua utilização e 
transporte, seu formato é literalmente de bolso: 9 cm 
de altura por 06,5 cm de largura, espessura menos 
de dois. De fato uma belíssima ideia! Os Salmos to-
maram mais de mil anos para sua total consecução. 

Em cada página uma palavra de fé, amiga, que norteará seu 
leitor ao convívio com o divino. Oremos!

Salmos

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

O pretendente: ALEX DE OLIVEIRA MENDES, nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - 
SP, no dia 20/071987, estado civil solteiro, profi ssão fi sioterapeuta, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Salvio Gomes Mendes e de Verbene 
de Oliveira Mendes. A pretendente: ALINE MANÉCOLO SCHNEESCHE, nascida nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia 07/04/1986, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wolfgang Siegfried 
Schneesche e de Deborah Manécolo Schneesche.
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A Suprema Corte da Índia 
estabeleceu nesta sexta-feira 
(28) que as mulheres de todas 
as idades têm liberdade de cul-
to no país, exatamente como 
os homens. As informações 
são do jornal “The Hindu”, que 
afi rma que a decisão terá como 
consequência o cancelamento 
da proibição à entrada das fi éis 
no famoso templo de Ayyappa, 
em Sabarimala, no estado 
indiano de Querala. 

A atual regra proíbe o 
acesso de mulheres de 10 
a 50 anos no templo, já 
que elas são consideradas 
impuras por estar em idade 
menstrual. Na Índia, a mens-
truação é um tabu que pro-
voca discriminação contra 
as mulheres e força muitas 
delas a realizarem histerec-

Local vetava entrada de cidadãs em idade menstrual.

Heitor Cantarella (*)
 

Não é raro vermos a difusão de mitos 
sobre a utilização de fertilizantes. 
Talvez por falta de uma campanha 

de conscientização, da carência de boas 
informações, há ainda quem lhes dê menor 
importância nos processos de aumento 
da produção sustentável e a segurança 
alimentar. Pior ainda é quando são veicu-
ladas notícias equivocadas ou incompletas 
a respeito da natureza dos fertilizantes, 
com risco potencial de alarmar desneces-
sariamente o público leigo. 

Os fertilizantes (ou adubos), sejam or-
gânicos ou minerais, são sim fontes de nu-
trientes para as plantas e, por extensão para 
os animais, seres humanos incluídos. Esses 
nutrientes são componentes essenciais 
dos vegetais, ou seja, sem eles as plantas 
não completam seus ciclos. O mesmo se 
aplica aos animais; o nitrogênio (N) é parte 
das moléculas de proteínas dos nossos 
músculos, o fósforo (P) está presente nos 
nossos ossos e o potássio (K) e um íon que 
controla diversas reações enzimáticas no 
nosso organismo. E por aí vai.

A composição dos nutrientes liberados 
no solo por adubos orgânicos ou minerais 
é exatamente a mesma e ambos os adubos 
têm a mesma função. A diferença é que os 
adubos orgânicos reciclam os nutrientes 
presentes nos resíduos que os geraram, 
ao passo que os adubos minerais, mais 
concentrados, repõem os nutrientes ao 
solo quando a reciclagem é cara ou inviável.

Imagine quanto nutriente é subtraído do 
solo com grãos, carnes, fi bras, etc, que saem 
das fazendas e são levados para as cidades 
distantes ou para outros países, lembrado 
que o Brasil é um dos maiores exportadores 
mundiais de alimentos. Nessas condições, 
não há como repor os nutrientes exportados 
por meio da reciclagem com adubos orgâni-
cos, daí a importância dos adubos minerais. 

Fertilizantes são insumos essenciais para a produção de alimentos

e matérias primas de origem agrícola.

A importância dos nutrientes 
para o solo e para a vida

Os fertilizantes minerais são produzidos a partir de depósitos de minerais que ocorrem na natureza ou 
extraídos do ar que respiramos

Divulgação

Simplesmente não é possível alimentar a 
população mundial, concentrada em centros 
urbanos, sem os adubos minerais.

O fato de o Brasil ser um grande con-
sumidor de adubos é uma consequência 
de ser um dos celeiros do mundo. Aliás, o 
consumo de adubos por unidade de área no 
Brasil é baixo em relação à maior parte dos 
países do hemisfério norte. Os fertilizantes 
minerais são produzidos a partir de depó-
sitos de minerais que ocorrem na natureza 
ou extraídos do ar que respiramos. Essas 
matérias primas são processadas na indús-
tria para tornar os nutrientes apropriados 
para sua utilização pelas plantas e reduzir o 
custo de transporte a aplicação no campo. 
Mas, suas composições continuam sendo 
de moléculas naturais, e não artifi ciais.

Se extrairmos a solução de um solo (de 
onde as plantas retiram seus nutrientes) 
de uma fl oresta intocada pelo homem e 
separarmos os sais lá dissolvidos, vamos 

nos deparar com compostos químicos exa-
tamente iguais aos que aparecem nos sacos 
de adubos minerais. Aliás, compostos como 
fosfatos de cálcio, cloreto de potássio, sul-
fato de zinco etc, componentes dos adubos, 
podem ser encontrados em suplementos 
adquiridos nas farmácias, recomendados 
para pessoas com defi ciências nutricionais.

Fato é que fertilizantes são insumos 
essenciais para a produção de alimentos e 
matérias primas de origem agrícola. Obvia-
mente, é essencial o manejo responsável, 
obedecendo as boas práticas agrícolas, que 
se aplicam a qualquer tipo de fertilizante. É 
importante que o público receba informa-
ção adequada para guiar escolhas e formar 
opiniões baseadas em fatos.

 
(*) - É Pesquisador Científi co com Ph.D em 

Fertilidade do Solo pela Iowa State Univ.; Diretor do 
Centro de Solos e Recursos Ambientais do Instituto 

Agronômico de Campinas e Coordenador da 
Iniciativa Nutrientes para a Vida no Brasil.

Suprema Corte da Índia libera 
mulheres em templos
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um quarto separado de seu 
parceiro ou familiares.

Dos cinco membros da Su-
prema Corte, somente o juiz 
Malhotra votou contra a me-

Há uma crença de que as pes-
soas que consomem alimentos 
doces têm maior pr obabilidade 
de desenvolver um desejo per-
manente por esse sabor. Em 
outras palavras, aqueles que 
gostam do sabor doce tentam 
comer mais e mais produtos 
açucarados. No entanto, a 
evidência clínica mais recente 
indica o contrário.

Um dos estudos mais recen-
tes sobre o assunto, publicado 
este ano, concluiu que, ao con-
trário do que muitos médicos e 
nutricionistas pensam, produ-
tos açucarados ou adoçantes 
não calóricos não produzem um 
aumento no desejo por sabor e 
podem até diminuir. 

Encabeçada pela Dra. Kathe-
rine Appleton, da Universidade 
de Bournemouth, Grã-Breta-
nha, a equipe de pesquisadores 
analisou os hábitos alimentares 
de mais de 3.400 indivíduos a 
partir dos seis meses de idade, 
bem como sua preferência por 
sabores adocicados.

“Nosso objetivo foi identifi car 
a possível relação entre a ex-
posição a bebidas e alimentos 

O açúcar faz você fi car 
viciado em doces?
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dida. Kandararu Rajeevarau, 
sacerdote-chefe do templo, 
também se declarou con-
trário, mas adicionou que a 
comunidade tantri, que gere 
o local, aceitará a vontade 
da Justiça. O presidente da 
casta hindu dos brâmanes 
de Querala, Karinmpuzha 
Raman, disse que sua orga-
nização se oporá à sentença.

Já Dipak Misra, presiden-
te do Supremo, afirmou 
na leitura da decisão que 
“a devoção não pode ser 
submissa à discriminação 
de gênero”. Segundo ele, as 
mulheres não são inferiores 
ao homem. 

“As razões biológicas ou 
fi siológicas não podem ser 
levadas em conta na liberdade 
da fé”, acrescentou (ANSA).

tomia (remoção do útero). 
Por conta disso, são proibidas 
de ir à cozinha, mexer com 
alimentos e frequentar tem-
plos e obrigadas a dormir em 

doces e uma crescente prefe-
rência, aceitação ou escolha 
do mesmo tipo de alimento”, 
explica Appleton. Os espe-
cialistas constataram que o 
consumo habitual de bebidas 
e alimentos doces não gerou 
um maior apetite por esse tipo 
de produto. 

Pelo contrário, em certos 
casos causou uma diminuição 
na preferência e escolha deste 
sabor. Esse resultado é consis-
tente com um estudo publicado 
pela Public Health England em 
2015, que também enfatizou 
que não houve relação entre os 

dois fatores. Como os autores 
apontam, “não há evidências 
sufi cientes para recomendar 
uma redução no consumo de 
produtos doces como parte dos 
programas de saúde ou nutri-
cionais porque eles produzem 
um desejo maior por doces”.

Além disso, os cientistas enfa-
tizam que os produtos adoçados 
com substitutos do açúcar são 
ideais não apenas para reduzir 
o consumo de açúcar, mas 
também para reduzir o desejo 
de consumir produtos doces.

Fonte e mais informações: 
(www.saludencorto.com).

Inadimplência das 
empresas cresceu 9% 
em agosto

O volume de empresas com 
contas em atraso e incluídas nos 
cadastros de inadimplentes con-
tinua crescendo a taxas elevadas. 
Em agosto foi registrado um 
aumento de 9%, ante o mesmo 
período do ano passado. A alta foi 
puxada mais uma vez pela região 
Sudeste, que subiu 16,31% no 
número de empresas devedoras. 
Com exceção da região Norte, que 
teve um avanço na quantidade de 
devedores (1,9%), as demais tam-
bém apresentaram aceleração: 
4,4% no Sul, 3,2% no Centro-Oeste 
e 3,1% no Nordeste. 

Os dados são do Indicador de 
Inadimplência da Pessoa Jurídi-
ca apurados pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil). Com 
relação ao número de pendências 
devidas pelas empresas, o cresci-
mento foi de 7,4%. Ao avaliar as 
dívidas por setor credor, serviços 
apresentou maior alta: um cres-
cimento de 9,7% na comparação 
com o ano passado. Em seguida 
aparece a indústrias (5,8%) e o 
comércio (1,8%). Já o ramo da 
agricultura foi o único a ter queda 
na inadimplência (-1,7%).

Na avaliação do presidente da 
CNDL, José Cesar da Costa, os 
dados ainda são refl exo das difi -
culdades econômicas presentes 
no cenário brasileiro. “Apesar da 
economia dar sinais de recupe-
ração e a infl ação ter recuado, há 
uma considerável distância entre 
os níveis atuais de atividade e os 
que antecedem a crise”, analisa 
(CNDL/SPC). 
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