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

Com apresentação
de Ralph Peter.

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

Marise Berg – Europa – 108 receitas veganas, 
com fotos incríveis, que realmente ensejam o ato 
degustatívo, seja o leitor adepto ao não, da fi losofi a 

Ayurvedica . Como diz a autora:” Há mais mistérios entre o céu da 
boca e a terra que supõem nossas papilas”. Muito apropriado para 
o momento festivo, para evitar-se exageros gastronômicos, que 
normalmente levam a problemas as vezes incontroláveis. Este 
humilde escriba testou e aprovou. Saudável e muito gostoso!

O Céu da Boca: Guia de 
nutrição para o corpo e a 
consciência

Amadeu Roberto Garrido de Paula – Gustavo 

Andrade (Ilustr) - De Leon – Do alto de suas habilidades 
jurídicas, o experiente profi ssional deixa-se levar por ideias 
aguerridamente libertárias, bem joviais, e lança nesta obra, 
um olhar poético e prosaico , que mais se assemelha a um 
chamamento geral, pela preservação da liberdade de todo ser 
vivente. Há bons dedos de prosa, para palanque, e poesias 
doces e ácidas, depreendidas de um’ alma irrequieta, volta ao 

bem comum. Muito bom!

Poesias e Prosas
sob a Tempestade

Ana Rosa Costa – Odilon Moraes (Ilustr) 

– Positivo – Com uma visão introspectiva sobre o 
ideário de duas crianças que observam um ninho 
de passarinhos. Toda sorte de cenas imaginárias, 
todavia, com boa realidade, lastreada no cotidiano 

dos humanos, são ponteadas por graciosas ilustrações, numa 
aquarela em tons quiméricos. Eles comentam, como será a vida 
dentro do ninho. Para ser lido aos pequeninos, os infantes alfabe-
tizados irão delirar e os adultos adorarão. Sensibilidade em alta!

Casa de Passarinho

Sandra Sahd – Bill Borges (Ilustr) – Loyo-
la – Uma história, aliás, mini biografi a do padre 
americano Haroldo Rahm, dotado de uma bondade 

impar e despojamento, absolutamente exemplar. Toda história 
é contada em versos e cada página com ilustrações que alavan-
cam com rara magnitude em cada frase. Uma ode ao amor e 
justíssima homenagem!

Medo de Nada, Só Amor:
A semente de um jesuíta

Margareth Darezzo – Bruno Nunes (Ilus-

tr) – Melhoramentos – Verdadeira obra prima, que 
tem o condão de abrir o universo e estimular o recém-nascido 
a iniciar uma viagem vivencial pelo novo cotidiano. Além dos 
ensinamentos práticos de manuseio, ilustrações que ensejam 
atos de amor e carinho, há um CD, que conta com direção e 
arranjos do renomado maestro musicista Pichu Borrelli, com 
cantigas e brincadeiras, que certamente acalentarão dias e noites 
dos pequenos felizardos, e facilitarão sua plena adaptação. Fará 

o encantamentos da família!

Quem Vem Lá?: Música e 
brincadeira para o bebê

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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EMPRESAS SEM MOVIMENTO
As empresas sem movimento são obrigadas a entregar a EFD-Reinf? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA RECOLHIMENTOS DE DIFERENÇAS ANTERIORES A IMPLANTA-
ÇÃO DA DCTFWEB, DEVEMOS CONTINUAR UTILIZANDO A GUIA GPS?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que diferenças anteriores a 
DCTFweb devem ser recolhidas via GPS com a devida informação em SEFIP.

ATRASOS CONSTANTES
Funcionário que atrasa constantemente têm os atrasos descontados 
em folha, poderá a soma dos minutos converter em dias para reduzir 
o gozo de férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA 
Os adicionais de Insalubridade e Periculosidade e também a comis-
são, entram na base de cálculo para pensão alimentícia? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS COLETIVAS NÃO PODEM INICIAR 02 DIAS QUE ANTECEDA 
O DSR E FERIADO? 

Esclarecemos que para fins de férias coletivas nosso entendimento é 
que deve sim a empresa observar a data de início do descanso, não 
podendo ocorrer no período de dois dias que antecede feriado ou dia 
de repouso semanal remunerado.

NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS
Qual é a regra para mudança do período aquisitivo, para concessão das 
férias coletivas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAR HORAS EM ATRASO
Descontos por atraso podem ser compensados do banco de 
horas, podendo ficar negativo? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

“Em parte dos casos, a causa não é 
identifi cada – no caso das idiopá-
ticas, o cérebro é saudável, po-

rém, possui atividade elétrica aumentada. 
O tratamento por medicamentos, então, 
é mais indicado”, afi rma a dra. Valentina 
Nicole de Carvalho, da Academia Brasileira 
de Neurologia (ABN).

Nas demais situações, o indivíduo 
pode até necessitar de uma intervenção 

cirúrgica, uma vez que estas convulsões 
são causadas por lesões cerebrais como 
traumatismos cranianos, infecções como 
meningite, doenças degenerativas, tumo-

Convulsão: 
doença ou 
sintoma?

As convulsões são causadas por atividade elétrica 
anormal e excessiva do cérebro por causa 

sintomática ou idiopática.
res, entre outros. Estes episódios também 
podem ocorrer quando há o uso excessivo 
de drogas ilícitas ou abstinência delas. 
Para o tratamento cirúrgico, é retirada 
a região cerebral que gera as crises, no 
entanto, não signifi ca que o paciente não 
possa apresentar sequelas motoras entre 
outras.

“Nem sempre a cirurgia é a melhor 
indicação, pois se a área for eloquente e 
propensa a ser prejudicada, a sequela não 
compensaria o benefício. As crianças são as 
mais indicadas para este processo devido a 
sua melhor recuperação. A terapia medica-
mentosa é sempre a primeira medida e com 
uma boa resposta, na maioria dos casos. 
Vale lembrar que todo medicamento tem 
efeito adverso, por isso é muito importante 
informar as reações ao paciente”, afi rma a 
Dra. Valentina.

As crises convulsivas constituem a prin-
cipal manifestação clínica da epilepsia. 
A neurologista explica que a propensão 
ao quadro epilético é mais comum nos 
extremos da vida. “Nos primeiros dois 
anos de vida, o cérebro está em desenvol-

vimento e os neurotransmissores estão se 
organizando, o que torna a criança mais 
vulnerável. Isso volta a acontecer com o 
idoso por conta das doenças degenerativas 
e da alta incidência de quedas com trauma 
craniano”, esclarece.

As crises epilépticas duram de 2 a 3 
minutos – neste período, é preciso fi car 
atento aos eventos que podem ocorrer 
ao indivíduo. Em casos de convulsões, o 
importante a se evitar são as quedas, que 
podem ser graves. Recomenda-se, em 
caso de crise, colocar o paciente de lado, 
afastar qualquer objeto pontiagudo ou que 
difi culte sua respiração, não tentar puxar 
a língua e não oferecer nenhum tipo de 
alimento.

Quando há crise de ausência, caracteri-
zada pela perda súbita de contato com o 
ambiente, olhar vago e comprometimento 
da consciência, caso o paciente esteja em 
alguma atividade cotidiana, como dirigir 
ou nadar, o envolvimento da consciência 
pode ocasionar algum acidente. 

Fonte: Academia Brasileira de Neuro-
logia (ABN).
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Patricia P. S. Oliveira (*)

O verão é tempo de praia, 
de carnaval, de dias mais 
compridos e ensolarados e, 
para muita gente, período de 
muita diversão. 

Além disso, é a estação que 
acolhe uma das épocas mais 
festivas do ano, devido os 
feriados do Natal e Réveillon. 
Com tantos motivos para 
festas e comemorações, é co-
mum ganhar alguns quilinhos 
a mais entre o peru natalino 
e o champanhe que brinda a 
virada do ano. 

Para não ter que correr atrás 
do prejuízo depois de 1º de 
janeiro, confi ra aqui algumas 
dicas para manter a forma (e 
a saúde!) neste fi m de ano: 

• Beba muita água - O tem-
po voa quando estamos nos 
divertindo, é verdade. Um dia 
de sol na praia, por exemplo, 
tem o poder de lavar a alma 
e fazer com que esqueçamos 
de todos os problemas do 
cotidiano. Porém, ter a cabe-
ça leve não nos isenta desta 
importante necessidade do 
corpo humano. Ingerir líqui-
dos, principalmente água, já 
é crucial durante todo o ano 
– imagine só na praia, com o 
sol ardendo e atividades que 
envolvem altos gastos calóri-
cos, como natação ou vôlei. 

Aqui, vale lembrar: não pen-
se, também, que a tradicional 
água pode ser substituída 
por uma cervejinha. O álcool, 

Evite os quilinhos a mais 
durante o verão

saladas, e o outro lado deve 
ser dividido entre uma pro-
teína magra e legumes, arroz 
(de preferência, integral) ou 
hortaliças, como batata, aipim 
ou inhame. 

E não se esqueça de ma-
neirar no álcool, também. 
Muita gente gosta de ir para a 
balada ou pular carnaval com 
uma cerveja na mão, e não há 
mal nisso. A dica aqui é: beba 
uma garrafi nha de água entre 
cada dose de bebida a fi m de 
diminuir seu consumo total.  

O verão e o fi m do ano são 
tempos para diversão e rela-
xamento. Com as dicas acima, 
você pode curtir à vontade, 
sem ter que voltar à rotina 
com quilinhos indesejados na 
bagagem. Além disso, é possí-
vel iniciar desde já o projeto 
verão 2019-2020.  

(*) - É nutricionista do HSANP,
centro hospitalar localizado na zona 

Norte de São Paulo.

inclusive, pode acelerar ainda 
mais a desidratação. Confi e 
no básico: com água e água 
de coco, não tem erro. Vale 
até pedir um suco no fi nal da 
tarde (de frutas e sem açúcar, 
de preferência); 

• Evite exageros – a regra 
vale para o ano inteiro, mas é 
bom ressaltá-la nesta época. 
A ceia de Natal traz quitutes 
culinários incríveis, porém 
gordurosos. Não há necessida-
de de passar vontade, é claro, 
mas também não precisa en-
cher metade do seu prato com 
aquela coxa de peru enorme. 
O mesmo vale para o camarão 
frito da praia, ele é uma delícia 
e, para muitos, parte essencial 
de uma praia. 

Porém, uma porção para divi-
dir entre amigos já basta, em vez 
de duas, três ou até quatro. Se 
quiser seguir uma alimentação 
rigorosa, siga esta receita: me-
tade de seu prato deve conter 
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Você sabe que não é só a aparência física que 
muda com a idade. Nossos órgãos, tecidos e 
funções também sofrem com o envelhecimento. 
Um dos efeitos desse processo é a diminuição 
da força da musculatura respiratória. A boa 
notícia é que um estudo brasileiro, publicado 
no jornal científi co Clinics, mostrou que o 
Pilates, associado a um treinamento muscular 
inspiratório, proporciona melhora da função 
pulmonar e do condicionamento físico nas 
pessoas com mais de 60 anos.  

Segundo a fi sioterapeuta, Walkíria Brunetti, 
especialista em Pilates e RPG, a diminuição 
da força muscular é uma característica muito 
marcante no processo do envelhecimento e 
atinge todas as cadeias musculares, inclusive 
os músculos responsáveis pela respiração. “A 
redução da capacidade respiratória nos ido-
sos tem impactos importantes no dia a dia. O 
cansaço surge mais facilmente. As atividades 
simples, como varrer o chão, passear com o 
cachorro ou subir uma escada podem se tor-
nar mais desgastantes, causando falta de ar e 
fadiga”, explica.

A explicação para as difi culdades respirató-
rias em idosos está na fi siologia da respiração. 
A capacidade pulmonar de se expandir na 
inspiração e de voltar ao normal na expiração 
se chama complacência pulmonar. Esta com-
placência pode aumentar, especialmente em 
idosos ou em pessoas com enfi sema pulmonar, 
devido à perda das fi bras elásticas. “Com 
isso, o pulmão se expande, mas não volta ao 
normal, difi cultando a saída completa do ar 

Estudo aponta que Pilates
melhora a função pulmonar na terceira idade

abdominal, das funções neuromusculares e da 
condição aeróbica dos participantes.

“Os músculos abdominais são essenciais 
para o controle da expiração. Portanto, o 
fortalecimento dessa cadeia muscular é muito 
importante para quem apresenta complacência 
pulmonar aumentada e o Pilates atua nessa 
função de aumento da força”, ressalta Walkíria. 
“Além disso, a respiração é um dos princípios 
para executar os exercícios do Pilates de forma 
correta. Vale lembrar que no Pilates, a expira-
ção é um dos movimentos mais importantes, 
pois depende da contração forçada dos mús-
culos do CORE, que participam da respiração, 
como por exemplo, o diafragma. E um dos 
principais benefícios do Pilates é justamente 
o fortalecimento dos músculos do CORE”.

Embora muitas pessoas hoje aderiram ao 
Pilates como uma prática esportiva, é im-
portante ressaltar que algumas modalidades, 
principalmente as mais recentes, não são in-
dicadas para todas as pessoas. “O ideal é que 
pessoas com problemas de saúde como idosos 
e gestantes, principalmente, procurem fazer 
aulas de Pilates mais individualizadas, com 
acompanhamento de um fi sioterapeuta espe-
cialista no método. Para esse público, o mais 
indicado é o Studio Pilates, que é a modalidade 
feita nos aparelhos”, reforça Walkíria. Como 
uriosidade fi nal, o criador do Pilates, Joseph 
Pilates, era asmático. Assim, ele praticava 
diariamente os exercícios respiratórios do seu 
método, inicialmente chamado de contrologia 
(agenciahealth). 

inspirado. E sabe-se que uma expiração efetiva 
é essencial para eliminar o CO2, para fazer as 
trocas gasosas e para melhorar a ventilação e 
a oxigenação dos tecidos, fatores essenciais 
para um envelhecimento saudável”, comenta 
Walkíria.

Em relação aos resultados da pesquisa, a 
fi sioterapeuta ressalta que o achado mais im-
portante foi que o Pilates melhorou de forma 
signifi cativa a Pressão inspiratória máxima 
(PImáx), que refl ete a força dos músculos 
inspiratórios. Também houve melhora da 
Pressão expiratória máxima (PEmáx), da força 
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China e Coreia do 
Norte mostram 
confi ança no diálogo 
com EUA

Os ministros das Relações Exte-
riores da China, Wang Yi, e da Coreia 
do Norte, Ri Yong-ho, mostraram na 
sexta-feira (7) sua confi ança de que 
o diálogo com os Estados Unidos 
continue para avançar rumo à des-
nuclearização da península. Os dois 
ministros se reuniram em Pequim 
como parte da visita de Ri à China 
para fortalecer os laços bilaterais, 
que estão em alta após as três visitas 
do líder norte-coreano Kim Jong-un 
ao país asiático este ano para se 
reunir com o presidente Xi Jinping.

O porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China, 
Geng Shuang, informou que Wang 
destacou durante o encontro que 
a situação na península “continua 
melhorando” e reiterou a disposi-
ção de Pequim para seguir traba-
lhando com Pyongyang para avan-
çar rumo à desnuclearização. Geng 
disse que espera que “a Coreia do 
Norte e os EUA mantenham seu 
diálogo” e assim consigam cumprir 
com as pautas estipuladas por Kim 
e o presidente americano Donald 
Trump em sua histórica reunião 
realizada em Singapura em junho.

O chanceler norte-coreano, por 
sua vez, destacou “o importante 
progresso” nas relações bilaterais 
com a China e ressaltou seu interes-
se em seguir trabalhando conjunta-
mente com Pequim para conseguir 
a paz e a estabilidade regional. 
“(Ri) assegurou que a Coreia do 
Norte segue comprometida com 
a desnuclearização. Esta posição 
não mudou”, explicou o porta-voz 
chinês em entrevista coletiva.

O ministro norte-coreano também 
assegurou que seu governo espera 
“estabelecer a confiança mútua 
necessária” com Washington para 
avançar em suas relações. Trump 
afi rmou que prevê manter um novo 
encontro com Kim “no início do 
próximo ano” (Agência EFE).


