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

Marcos Scaldelai – Gente – Executivo de 
várias empresas multinacionais, trajetória que o 
qualifi ca no cenário mundial, como um dos dirigentes 
mais exitosos, autor de vários best-sellers relacio-
nados à gestão de pessoas e vendas, recentemente 
lançou uma instigante obra que tem o condão de 
chacoalhar nosso status quo . Valendo-se do seu 

profundo cabedal, apresenta formulas, nada mágicas, para que 
consigamos pleno sucesso na carreira abraçada. Num momento 
em que nos preparamos para momentos melhores, trata-se de 
uma edição oportuna.

Indispensável, Imbatível e Invencível

Regina Maria – Scortecci – Muita animação, 
lutas e descobertas, numa dinâmica de impressionar. 
Essa é a tônica prevalente dessa segunda etapa da 
série “Bifrost”. Numa boa sequência de arrepiantes 
ocorrências, temos um confl ito que poderá colocar 
em risco um reino onde vigora paz e prosperidade. 
Uma boa mensagem de leniência, perseverança e fé 

em suas convicções, são as mensagens endereçadas aos jovens, 
com muita sensibilidade. A galera irá vibrar!

Bifrost e o Portal do Espelho

Andréia Roma e Cacilda Silva (Coords) – 
Leader – Catorze lídimas representantes do Piauí, 
contam, com muito orgulho e plena satisfação, suas 
vitórias e agruras para alcança-las . Folego é o que 
não falta à essas obstinadas pessoas. Nada de sorte 

e sim, muita transpiração. Deverão sempre regozijarem-se de 
seus heroicos feitos. Exemplar! 

Empreendedoras de Alta 
Performance do Piauí

Canizales – Cortez –  Figuras são apresentadas 
em pose normal. Após, a criança deverá virá-la ao 
contrário, para adivinhar sua transformação. Total-
mente em cartolina, com ilustrações atraentes, fará 

a petizada “pirar” nas possibilidades propostas. Educativamente 
engenhoso!

De Cabeça Para Baixo

Vilma Farias – Marina Almeida Mendes 

(Ilustr) – Autografi a –  A professora, psicopedagoga 
e demais atributos na área de educação infantil, 
lançou essa obra que seguramente irá reforçar 
a psique e personalidade dos infantes. Mediante 

aplicação de um sistema lúdico, sem desrespeito à capacidade 
dos educandos, tarefas são sugeridas, todas factíveis, para um 
reforço à educação normal ministrada. Descortinará um bom 

universos aos pequenos.

Tesouro Kids: Incentivando a 
autoconfi ança das crianças

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

Com apresentação
de Ralph Peter.
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CONTRATAR MEI COMO VENDEDOR INTERNO
Empresa optante pelo Simples Nacional, pode contratar uma empresa 
MEI para trabalhar como vendedor interno (autônomo) no seu comér-
cio, como proceder? Saiba mais : [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE PODE SER CELEBRADO 
COM PRAZO DE EXPERIÊNCIA DE 90 DIAS?

Esclarecemos que a legislação é omissa neste sentido, assim, 
entende-se que poderá ser feito um contrato de experiência com o 
prestador de serviço intermitente, desde que presente os requisitos 
da contratação de intermitente. Base Legal – Art.443, §3º da CLT; 
art.452-A da CLT, Portaria Mtb nº349/18.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Empresas optantes pelo simples nacional estão obrigadas a enviar a 
EFD-REINF referente a 01/2019 até 15/02/2019? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONCEDER ALIMENTAÇÃO FORA DAS REGRAS DO PAT
Vale alimentação ou refeição concedido através de carga em cartão ou 
ticket é isento de encargos, mesmo que a empresa não esteja inscrita 
no PAT, pode ser suspenso, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTINUA NÃO SENDO OBRIGADO A EMPRESA DE REALIZAR A 
HOMOLOGAÇÃO NA RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS?

Esclarecemos que não houve alteração em lei, desta forma, a homolo-
gação continua a não ser obrigatória pela revogação do §1º do art.477 
da CLT, salvo previsão em convenção coletiva de trabalho.

INFORMAR NO EVENTO PERIÓDICO
Quais os pagamentos que a empresa deve informar no evento periódico 
S-1210 do eSocial? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCOS RENATO PRADO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, fotógrafo, natural nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia (01/06/1980), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza e de Elisete 
Prado. A pretendente: ARIANNE TOGASHI GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
solteira, professora, natural nesta Capital, Jabaquara, SP, no dia (02/05/1984), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Edson Gimenes Gonçalves e de 
Olinda Kazuko Togashi Gonçalves.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

A professora regente do Colégio 
Marista Champagnat, de Ribeirão 
Preto, Gabriela Branco, afirma 

que independentemente dos estudos, 
ter uma dieta equilibrada é sempre im-
portante. “Existem alguns alimentos que 
são especialmente bons para melhorar as 
habilidades cognitivas, manter o aluno mais 
ativo e concentrado ou para melhorar a 
disposição”, diz.

Os prebióticos, por exemplo, estão entre 
eles. Pesquisa realizada por cientistas da 
Universidade de Oxford, em 2016, encon-
trou uma ligação direta entre memória e o 
consumo dessas substâncias. Foi concluído 
que esse tipo de alimento ajuda na cone-
xão entre o sistema nervoso e a mucosa 
intestinal. Os prebióticos são encontrados 
em carboidratos complexos, laticínios e 
alimentos fi brosos como rúcula, feijão preto 
e framboesas.

Rica em nitratos, a beterraba é outro 
alimento que pode auxiliar na aprendi-
zagem e na memória, já que ela melhora 
a circulação do sangue. Um estudo de 
2017, publicado no periódico acadêmico 
Nutrition, apontou que a performance 
física melhora com a ingestão do suco de 
beterraba. O óxido nítrico (NO) presente 
na raiz contribuiu com as trocas gasosas 
entre as células, na biogênese, na efi ciên-
cia mitocondrial e no fortalecimento da 
contração muscular. Para o consumo, a 
melhor forma é apostar no vegetal cru ou 

Conheça os alimentos que ajudam a 
memória e melhoram a aprendizagem
O ano letivo começou e com ele os compromissos e atividades do dia a dia, que já preenchem as páginas 
da agenda escolar. Em meio a várias atividades, é preciso ter uma boa memória para não se esquecer de 
nada. Além disso, é importante manter uma alimentação saudável para melhorar o rendimento escolar

muito saudável, já que possui nutrientes 
lipossolúveis.

O ômega-3 presente nas nozes, junto às 
vitaminas, aos minerais, ácidos graxos e 
fenóis são essenciais para o bom funciona-
mento do cérebro e das funções cognitivas. 
Esse tipo de castanha, em particular, tem 
propriedades anti-infl amatórias e antioxi-
dantes, que atuam no combate aos radicais 
livres. O consumo de ômega-3 está dire-
tamente relacionado com a formação das 
células cerebrais. A substância constitui as 
membranas, que colaboram para o funcio-
namento dos neurotransmissores. Outro 
benefício é a melhora do fl uxo sanguíneo, 
que ajuda na chegada do sangue arterial 
(rico em oxigênio) ao cérebro.

O chá verde também é um dos alimentos 
com “superpoderes”. Além de dar energia 
e colaborar na limpeza do organismo, 
a bebida ajuda no envio de mensagens 
ao cérebro, ajudando o sistema nervoso 
a transmitir impulsos para diferentes 
partes do órgão. O ovo, além de ser um 
dos alimentos mais completos, é rico em 
proteínas e gorduras boas, o que ajuda no 
funcionamento dos neurotransmissores. 
Uma pesquisa publicada em 2017 no Jornal 
da Evolução Humana sugere que os fatores 
cognitivos também são benefi ciados pelo 
consumo de ovos. Isso inclui habilidades 
como a oralidade, lógica e memória.

Fonte e mais informações: (www.cole-
giosmaristas.com.br).

batido em sucos junto a outros alimentos 
nutritivos.

O tutano ou medula óssea também é 
recomendado. É um caldo gelatinoso que 
fi ca na cavidade interna dos ossos. Antiga-
mente se consumia caldos feitos a partir 
de ossos, as partes não comestíveis dos 
animais, o que foi essencial para o bom 
desenvolvimento da memória.

As propriedades anti-infl amatórias da 
cúrcuma melhoram a circulação sanguínea, 
para que o fl uído chegue em bom estado ao 
cérebro. Na Índia, o consumo do tempero 
é muito comum junto à gordura, o que é 

Mohammed Siali/Agência EFE

O açúcar é quase um 
artigo de primeira neces-
sidade no Marrocos, um 
país onde cada cidadão 
consome, em média, mais 
do que 35 quilos por ano, 
e em que até hoje nenhum 
governo se atreveu a retirar 
os generosos subsídios que 
permitem que o produto es-
teja ao alcance de todos. A 
gastronomia marroquina se 
vale de muito açúcar para os 
seus mais diferentes pratos, 
na ampla variedade de do-
ces e principalmente para 
preparar uma das bebidas 
mais populares do país: o 
chá de hortelã.

Além da cozinha, o açú-
car tem peso simbólico. O 
bloquinho de açúcar, por 
exemplo, é tradicionalmen-
te uma cortesia para o an-
fi trião, seja no nascimento 
de um bebê ou na morte de 
alguém. Apesar de ter se 
perdido um pouco, o gesto 
ainda é mantido no interior 
e o presente é chamado 
de “açúcar da alegria”. Ao 
entrar em um mercado de 
qualquer cidade do Mar-
rocos, o que mais chama a 
atenção do visitante são os 
stands de doces que exibem 
produtos em diferentes for-
mas e cores, sendo o açúcar 
o principal ingrediente. 

O consumo aumenta ain-
da mais nas festas religiosas 
e no mês do Ramadã, quan-
do surgem artigos especiais 
como a Chebakia, um doce 
típico e coberto com muita 
calda. Além disso, o açúcar 
é base para a bebida nacio-
nal, o chá. O chá é quase 
obrigatório quando alguém 
quer demostrar atenção 
com um convidado, seja 
em lugares mais luxuosos 
ou mais humildes. Em 
qualquer café marroquino 
ou “salão de chá”, como cos-
tumam ser chamado estes 

A gastronomia marroquina se vale de muito açúcar para os 

seus mais diferentes pratos.

Na alegria e na tristeza, a 
importância do açúcar no Marrocos

Mohamed Siali/EFE

lugares, quando uma pessoa 
pede “um chá marroquino”, 
já está subentendido que ele 
será muito doce, tanto que o 
copo acaba atraindo abelhas.

O açúcar é também sím-
bolo do amor. Quando uma 
jovem diz ao namorado 
“traga o bloco de açúcar!”, 
isto signifi ca “venha aqui 
em casa para pedir a minha 
mão!”. Entre as razões para 
o grande consumo do açú-
car está o preço acessível. 
O produto tem incentivos 
do governo, que cobre mais 
de 30% do preço real. Este 
subsídio variou nos últimos 
anos entre 3,5 bilhões e 5 
bilhões de dirhams por ano 
(R$ 1,3 bilhão e R$ 1,9 bilhão, 
respectivamente).

Apesar das intenções do 
Estado de abrir os preços do 
produto para que o merca-
do o fi xe, nenhum governo 
se atreveu até hoje a dar 
tamanho passo por conta 
do papel essencial desse 
aditivo na vida cotidiana da 
população. O orçamento do 
Estado em 2019, no entanto, 
estabeleceu um leve imposto 
(o equivalente a cerca de R$ 
12 a cada 100 litros) para 
empresas de refrigerantes 
e sucos. O imposto será 
aplicado de forma gradual 
quando a quantidade de 

açúcar superar o teto de 
cinco gramas em cada 100 
mililitros.

A primeira refi naria de 
açúcar do país foi fundada 
em 1929 em Casablanca 
e tinha capacidade para 
produzir 100 toneladas de 
bloquinhos de açúcar por 
dia. Hoje, o país produz 
mais de 1,6 bilhão de to-
neladas deste produto por 
ano e isso só cobre 46% do 
consumo nacional. O gover-
no está tentando, desde a 
instalação do ambicioso 
plano agrícola “Marrocos 
Verde”, em 2008, aumentar 
a sua produção de açúcar 
para cobrir as necessidades 
e transformar este setor em 
um grande gerador de em-
pregos e desenvolvimento 
rural.

O presidente da Federa-
ção Nacional do Agrone-
gócio, Mohammed Fikrat, 
disse que o setor emprega 
mais de 80 mil agricultores 
nos quase 100 mil hectares 
onde a cana-de-açúcar e a 
beterraba açucareira são 
cultivadas. O presidente da 
União Nacional de Produto-
res de Açúcar, Abdelkader 
Ayach, afi rmou que o setor, 
no qual operam 1.200 em-
presas, gera 5 mil empregos 
diretos e indiretos.

Capital humano 
é o segredo do 
sucesso de uma 
empresa

Alessandra Rocha (*)

O mundo empresarial vive 
uma revolução, a tecnologia 
avançou em diversos setores 
empresariais.

Como o setor bancário, que 
sofreu grandes transformações 
tecnológicas, resultando na 
implantação de inúmeros caixas 
eletrônicos, Internet Banking, 
aplicativos e demais funcio-
nalidades, diminuindo assim 
a quantidade de funcionários 
necessários. Outro exemplo 
é o transporte público, pois 
atualmente é raro se deparar 
com um trocador, aquela pessoa 
que apenas recolhe o dinheiro 
da passagem. 

O uso intensivo dos cartões 
com chip nas catracas é um 
exemplo de como a tecnologia 
pode substituir o ser humano 
em determinadas funções, e 
isso aterroriza os profi ssionais, 
pois fi camos diante de um para-
doxo: os avanços tecnológicos 
e o desemprego.

O uso massivo da tecnologia 
nas empresas tende a equi-
parar as mesmas, tornando 
a maioria dos produtos e 
serviços uma “commodi-
ties”. E nesse mundo, onde 
todos oferecem produtos e 
serviços semelhantes, o que 
diferenciaria uma empresa 
da outra? Quando chegamos 
nesse ponto, certamente o 
diferencial competitivo se 
torna a qualidade do serviço 
prestado por pessoas.

Não há dúvidas de que a 
tecnologia se tornou uma 
ferramenta vital para o cresci-
mento de diversas empresas. 
Na área de Recursos Humanos, 
por exemplo, surgiram novos 
conceitos, como a implemen-
tação de soluções inteligentes, 
softwares de controle, sistemas 
de análise comportamental e de 
competências, plataformas de 
recrutamento e seleção online, 
entre outros. 

E nesse momento, observa-
mos o outro lado da tecnolo-
gia, pois com a utilização de 
sistemas de RH, os profi ssio-
nais do setor ganharam mais 
tempo para exercer funções 
estratégicas e focadas no que 
realmente interessa: o Capital 
Humano. 

E hoje, o grande desafio 
do RH é desenvolver talentos 
promovendo o engajamento dos 
colaboradores, afi nal o capital 
humano é um ativo valioso da 
empresa, portanto é necessário 
oferecer gestão e mecanismos 
de acompanhamento que pro-
porcionem extrair os melhores 
resultados. 

Portanto, o que podemos 
observar é que, ao mesmo 
tempo que a tecnologia subs-
titui algumas atividades, ela 
gera novas oportunidades 
e segmentos, possibilitando 
também que os empresários 
tenham tempo para se dedicar 
ao seu core business, ou seja, 
desenvolver e aperfeiçoar sua 
própria empresa, focando nas 
necessidades do cliente. 

(*) - É gerente de Gestão
de Pessoas da King Contabilidade. 
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