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Ana Holanda – Tiago Gouvêa (Ilustr) – 
Rocco –  Uma abordagem interessante para mostrar 
que qualquer pessoa, de qualquer estirpe, poderá 
desenvolver suas ideias e leva-las ao mundo, através 

da escrita. O termo “escrita afetuosa” nos remete a carinho e ou 
suas demonstrações, neste caso, ele signifi ca um ato de abertura 
plena do ser, parte do princípio que todos temos talentos, que 
normalmente encobrimos, por diversas razões e ou circunstân-
cias. Em resumo: Vamos escrever? Este escriba garante que a 
obra oferece boas ferramentas para isso.

Como se Encontrar na Escrita:
O caminho para despertar a 
escrita afetuosa em você

Martín Tetaz – Planeta –  O economista e 
demais atividades afi ns, particularmente a neuroci-
ência, nesta obra descortina um intrigante universo 
cognitivo, que impulsiona o sistema decisório con-

sumidor. Lastreado em exaustivas pesquisas, deixa claro um 
panorama que os humildes mortais desconhecem e que algumas 
empresas utilizam para defl agrar campanhas comerciais. Nada 
contra. O intuito do autor é levar esses valiosos conhecimentos 
ao público em geral. Conseguiu. Sem economês, direto ao ponto 
e claramente, excelentes conhecimentos são expostos. Muito 
esclarecedor!

Psychonomics: Como o funcionamento 
da mente ajuda a defi nir nosso 
comportamento consumidor

Napoleon Hill – Citadel – O autor dos textos 
desta obra, falecido em 1970, é se não o maior, um 
dos maiores infl uenciadores de pessoas e carreiras 
de todos os tempos. Suas obras singraram mares e 
atravessaram países, disseminando boas práticas, 
pensamentos e ações para o pleno êxito. Nesta, o 
leitor receberá uma compilação de seus inéditos en-

sinamentos. Suas frases atemporais, jamais envelhecem. Não há 
preceito que não nos enquadremos. Um verdadeiro e imperdível 
manual. Válido para qualquer pessoa, idade ou profi ssão.

A Ciência do Sucesso

Heitor de Moraes – Chiado – Um lindo romance 
que inicia-se logo ao término da segunda guerra 
mundial e atravessa oceanos. A obra, além de enlevar 
o espirito do leitor, o transporta para um mundo de 
sonhos e boa música. O talentoso protagonista é um 
pianista charmoso. Suas histórias pessoais encantam 
as donzelas que derretem-se em seus encantos. Até 

que encontra Cezanne. Apaixona-se. Dedica-lhe uma graciosa 
“Sinfonia para Cezanne”. Circunstâncias inesperadas e miste-
riosas, dão um charme especial à obra, tornando-a eletrizante. 
Entretenimento garantido.

Uma Sinfonia para Cezanne

Elifas Andreato – Fê (Ilustr) – Palavras 
– Valendo-se de uma poética brincadeira o ilustre 
paranaense, com séria graciosidade, aliado a belíssi-
mas ilustrações, leva à garotada uma gostosa porção 

de letras, culminando com um enigma: Qual a maior palavra do 
mundo? Para galera alfabetizada

A Maior Palavra do Mundo: 
Uma fábula alfabética

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

Com apresentação
de Ralph Peter.

Não é incomum, nos dias de 

hoje, lermos notícias sobre 

os esforços mundiais para 

a promoção da diversidade, 

da igualdade e do combate à 

intolerância 

Políticas públicas, legislação in-
clusiva, instituições do tercei-
ro setor, bem como o próprio 

mercado estão atentos aos anseios 
sociais. Uma das maiores empresas 
automobilísticas e predominante-
mente masculina, General Motors, 
nomeou recentemente como CFO 
Dhivya Suryadevara, que trabalha 
juntamente com a CEO Mary Barra, 
dois cargos de alta gestão ocupados 
por mulheres. 

Não apenas isso, mas a GM pos-
sui também programas inclusivos 
voltados para o bem-estar de seus 
trabalhadores, tais como a inte-
gração e suporte às mulheres, à 
comunidade LGBT, aos portadores 
de necessidades especiais, dentre 
outros. O Brasil, signatário de di-
versos acordos internacionais de 
proteção dos direitos humanos, 

possui políticas públicas, além de 
legislação inclusiva, com vistas a 
reduzir as barreais sociais, de gênero 
e das demais minorias. 

O objetivo do presente artigo não 
é esgotar a temática, mas dar des-
taque aos mecanismos jurídicos e 
fundamentos essenciais à promoção 
da diversidade, da igualdade e do 
combate à intolerância.

A Constituição Cidadã, que está 
celebrando 30 anos, símbolo do 
processo de redemocratização 
brasileira, tem como fundamento 
basilar a promoção da cidadania, da 
dignidade da pessoa humana, dos 
valores sociais do trabalho, além de 
instrumento garantidor do direito à 
igualdade e à liberdade. 

É expressa a intenção do consti-
tuinte em fazer valer os direitos e ga-
rantias fundamentais dos cidadãos, 
independente de gênero, crença, 
etnia, escolha política, dentre tantos 
outros fatores. A exemplo da Carta 
Magna, a Lei nº 12.288, promulgada 
em 2010, instituiu o Estatuto da 
Igualdade Racial, destinado a garan-
tir à população negra a efetivação da 
igualdade de oportunidades, defesa 

de seus direitos étnicos e o combate 
à discriminação e demais formas de 
intolerância. 

Há também a Lei nº 13.146, de 
2015, que criou o Estatuto da Pessoa 
com Defi ciência, com vistas a asse-
gurar e promover, em condições de 
igualdade, os direitos fundamentais 
da pessoa com defi ciência, visando 
à sua inclusão social e cidadania. Já 
a Lei nº 9.799, de 1999, inseriu na 
Consolidação das Leis do Trabalho 
– CLT regras sobre o acesso da mu-
lher ao mercado de trabalho, como 
forma de corrigir as distorções à sua 
inclusão e permanência no mercado.

No que tange à garantia do idoso 
à profi ssionalização e ao trabalho, 
respeitadas suas condições físicas, 
intelectuais e psíquicas, o Estatu-
to do Idoso, instituído pela Lei nº 
10.741, de 2003, buscou assegurar 
os seus direitos fundamentais. 

É importante observar que nem 
todos os movimentos de inclusão ao 
mercado de trabalho são abordados 
em legislação específi ca, mas é de 
grande relevância compreender o 
real sentido da Constituição Fe-
deral: promover a diversidade, a 

igualdade e o combate à intolerân-
cia. Atrelado à legislação inclusiva, 
há grande campanha do Ministério 
Público do Trabalho – MPT, com 
ações voltadas à conscientização e 
inserção das minorias no mercado 
de trabalho .

Mesmo com 30 anos de vigência da 
Carta Magna, as políticas de inclusão 
ao mercado de trabalho, princi-
palmente no setor privado, ainda 
estão em fase de desenvolvimento 
e adaptação. Sabemos que não são 
medidas repentinas e de resultados 
imediatos, mas estamos certos que 
é um clamor social e mundial. 

Somado às políticas de compliance 
de integridade, de ética e de con-
formidade, as políticas de inclusão 
de diversidade e de combate à in-
tolerância ganham destaque, sendo 
fundamental a mudança de cultura, 
com a adesão absoluta dos cargos 
da alta gestão.

(*) - É sócio fundador do FF Advogados, 
responsável pelas áreas de

Direito Público e contábil IFRS
(edison.fernandes@ffl  aw.com.br);

(**) - É advogada do FF Advogados, atua nas 
áreas de consultoria tributária e compliance 

(tatiana.pucinelli@ffl  aw.com.br).

A diversidade e os 30 anos da Constituição Cidadã
Edison Carlos Fernandes (*) e Tatiana Maschietto Pucinelli (**)

Capela dos Ossos, em Evora.

Na verdade, embora a atração seja 
inquietante e um pouco assusta-
dora, ela foi idealizada por três 

frades franciscanos no século XVII, que 

Igreja São Francisco.

Monumentos 
sinistros do Alentejo
A data mais macabra do ano está se 
aproximando. No dia 31 de outubro 
comemora-se o Dia das Bruxas, mas não 
foram bruxas que construíram a Capela 
dos Ossos, um dos monumentos mais 
sinistros do Alentejo, a maior região de 
Portugal

queriam fazer os visitantes refl etirem 
sobre a transitoriedade e fragilidade da 
vida. Localizada em Évora, na Igreja de 
São Francisco, tem suas paredes e pilares 
revestidos de milhares de ossos e crânios 
reais retirados de cemitérios.

Na entrada, a mensagem é clara: “Nós 
ossos que aqui estamos pelos vossos espe-
ramos”. Além dos ossos, o lugar também 
está decorado com estátuas religiosas, uma 
pintura renascentista e um teto abobada-
do, com afrescos que representam várias 
passagens bíblicas ligadas à vida e à morte.

Muito conhecida e procurada pelos 
turistas, a Capela dos Ossos de Évora não 
é a única construção do tipo na região 
portuguesa. A cerca de uma hora dali, em 
Monforte, há outro exemplar consideravel-
mente menor. Situada junto à igreja matriz 

da vila, tem apenas 4,3 metros quadrados, 
mas é igualmente interessante.

Já a Capela dos Ossos de Campo Maior, 
quase na fronteira com a Espanha, é quase 
tão grande quanto a de Évora. Esta foi cons-
truída no século XVIII, após uma tragédia 
da cidade em que cerca de dois terços da 
população padeceu. Os ossos utilizados 
eram das vítimas desta fatalidade.

Fonte e mais informações: (www.turis-
modoalentejo.com.br).
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Pesquisadores analisaram o genoma da bactéria salmonella 

e descobriram que a maioria das amostras apresentou 

resistências a diferentes classes de antibióticos.

Pesquisadoras da Univer-
sidade de São Paulo (USP) 
sequenciaram o genoma da bac-
téria salmonella e descobriram 
que a maioria das 90 amostras 
pesquisadas apresentou resis-
tências a diferentes classes de 
antibióticos. O estudo, desenvol-
vido na Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto, identifi cou 39 genes res-
ponsáveis por essa resistência. 
A salmonella é a bactéria mais 
frequente nos surtos de infec-
ções alimentares, diarreias e 
gastroenterites, representando 
14,4% dos quase 220 mil casos 
entre 2000 e2015, segundo 
dados do Ministério da Saúde.

Amanda Aparecida Seribelli, 
doutoranda do Programa de 
Biociências e Biotecnologia, 
disse que o trabalho encontrou 
a presença do gene que indica 
resistência no genoma da bacté-
ria e que o desenvolvimento da 
resistência em si vai depender 
de outros fatores. “Isso signifi ca 
que aquela informação pode ser 
expressa numa proteína e aí ela é 
resistente, mas depende do meio 
em que ela vai estar. Depen-
dendo do hospedeiro, ela pode 
expressar ou não”, explicou. 
As 90 amostras foram isoladas 
entre 1983 e 2013 no Instituto 
Adolfo Lutz de Ribeirão Preto, 
e na Fiocruz do Rio de Janeiro.

De acordo com os pesquisado-
res, elas fornecem um retrato da 
epidemiologia de salmonelose 
no Brasil nos últimos 30 anos, 
pois são provenientes de todas 
as regiões do país, tendo sido 
coletadas em pacientes acome-
tidos por infecções alimentares 
ou em alimentos contaminados, 
como carne aviária e carne suína, 

Salmonella tem resistência a diferentes 
antibióticos, indica pesquisa

rium se mostraram resistentes 
aos antibióticos da classe das 
sulfonamidas, 44 (48,9%) eram 
resistentes à estreptomicina, 27 
(30%) à tetraciclina, 21 (23,3%) 
a gentamicina e sete (7,8%) as 
cefalosporinas.

“Chama a atenção a resistên-
cia de S. Typhimurium a antibió-
ticos que podem ser utilizados 
no tratamento da doença. São 
drogas que estão à disposição 
dos médicos para o combate 
a infecções que apresentam 
resistência. São a segunda linha 
de defesa, quando os micror-
ganismos não são mortos pelo 
sistema imunológico do pacien-
te, uma vez que normalmente 
a salmonelose é uma doença 
autolimitada e que não precisa 
do uso de antibióticos. O maior 
problema é quando isso falha 
e a bactéria torna-se invasiva”, 
disse Amanda.

Entre medidas necessárias 
para impedir o desenvolvimento 
de bactérias resistentes está o 
controle na venda de antibióti-
cos. No caso da salmonella, a pre-
venção é o tratamento sanitário 
adequado de alimentos (ABr).
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incluindo embutidos, ou em vege-
tais, como alface, entre outros.

A espécie enterica é a maior 
responsável pelos casos de in-
fecção alimentar no Brasil e no 
mundo. A Salmonella Enteritidis 
é o outro tipo mais comum da 
bactéria, que se disseminou a 
partir de uma pandemia inicia-
da na Europa nos anos 1990. 
O sequenciamento foi feito no 
Food and Drug Administration, a 
agência federal norte-americana 
responsável pela fi scalização da 
qualidade de alimentos e medi-
camentos nos Estados Unidos.

“O genoma completo é uma 
técnica muito cara ainda, então o 
nosso grupo de pesquisa e o nosso 
país acaba tendo mais difi culdade 
de fazer esse tipo de pesquisa 
aqui”, disse. O genoma de S. 
Typhimurium tem 4,7 milhões de 
pares de base. Somando os dados 
das 90 amostras, são 423 milhões 
de bases. A pesquisa é fi nanciada 
pela Fapesp.

O estudo defi niu o grau de re-
sistência aos antibióticos de cada 
uma das 90 amostras. De acordo 
com os resultados, 65 (72,2%) 
das 90 amostras de S. Typhimu-

Presos os 
que negavam 

acesso de 
mulheres a 
templo na 

Índia
A Polícia do estado de 

Kerala deteve, aproxima-
damente, mil pessoas acu-
sadas de impedir a entrada 
de mulheres em um famoso 
templo do sul da Índia na 
semana passada, apesar 
da recente determinação 
do Supremo Tribunal que 
permite o acesso, infor-
mou o principal porta-voz 
da corporação, Pramod 
Kumar. “Nos últimos dois 
dias, detivemos pouco mais 
de mil pessoas, mas ainda 
estamos contabilizando os 
números”.

De acordo com o diretor 
de informações, a Polícia 
está fazendo uma operação 
especial para identifi car e 
prender manifestantes que 
bloquearam a entrada de 
várias mulheres no templo 
de Sabarimala durante os 
cinco dias em que perma-
neceu aberto. Entre outras 
medidas, as autoridades 
distribuíram centenas de 
imagens dos manifestantes 
aos chefes de Polícia dos 
distritos de Kerala.

“Os detidos ainda estão 
sob custódia policial. Ele 
serão apresentados ao 
Tribunal ao término da ope-
ração, que deve durar mais 
dois dias”, disse ele. O local 
dedicado ao deus Ayyappa 
só abre ao público em de-
terminadas semanas do ano, 
ao contrário da maioria dos 
templos. No último dia 17, 
o lugar funcionou pela pri-
meira vez desde a sentença 
que determina a suspensão 
da centenária proibição de 
entrada de mulheres com 
idades entre dez e 50 anos. 

De acordo com a tradi-
ção, mulheres em idade 
menstrual são consideradas 
impuras. Várias mulheres 
foram ao templo escoltadas 
por policias e até usando 
capacete e colete à prova de 
bala, mas nenhuma tentati-
va foi bem-sucedida e todas 
foram obrigadas a voltar.

Nos seis últimos dias, 
episódios de violência entre 
as forças de segurança e os 
manifestantes foram recor-
rentes, e a polêmica chegou 
ao campo político quando 
a seção regional do partido 
nacionalista BJP, o mesmo 
do primeiro-ministro, Na-
rendra Modi, e do histórico 
Partido do Congresso, se 
uniram aos fi éis nas mani-
festações contrárias à lei 
(Agência EFE).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br


