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Inspiração Diária de Kate Spreckley

Integrar a intensa energia cósmica que atualmente está inundando 
o planeta é fundamental para manter algum nível de estabilidade. 
Nosso sistema nervoso central está se esforçando, o que nos 
deixa incomodados, ansiosos e estressados. Dores e sofrimentos 
inexplicáveis também podem ser sentidos enquanto o corpo físico 
se ajusta a essa nova energia. A meditação é uma maneira de aliviar 
esses sintomas, pois permite que a energia de nossos diferentes 
corpos se realinhe e se ajuste ao aumento da energia da luz. A 
meditação o coloca entre a Terra e o Céu. Ela o ajuda a ancorar 
nesses tempos caóticos. Uma meditação simples, mas profunda, irá 
lhe permitir entrar no espaço sagrado do seu coração para absorver as 
vibrações do amor, da compaixão e da paz.
Muito Amor Karen

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Quando há alteração de função e aumento de salário, a remune-
ração mensal deverá ser paga integralmente ou proporcional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONTRATAR PROFISSIONAL AUTÔNOMO (FREELAN-
CER) PARA AUXILIAR EM DETERMINADO SERVIÇO ADMINISTRATIVO? 

Esclarecemos que não há impedimento perante a legislação, porém, 
deve a empresa tomar cuidado para que não se tenha subordinação 
nesta prestação de serviço para que o vínculo empregatício não seja 
pleiteado. Base Legal – Portaria Mtb nº349/18, art.1º.

RUBRICAS INFORMATIVAS NO E-SOCIAL
Como informar rubricas informativas no E-Social, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MOTIVO DA RESCISÃO NO AVISO PRÉVIO
Empresa pretende demitir um funcionário por justa causa, por estar 
alterando atestado médico, devidamente comprovado, devemos 
informar o motivo no aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO NO E-SOCIAL PARA O TÉRMINO DO PROCESSO DO 
CAGED E SEGURO DESEMPREGO?

Informamos que até o momento não há qualquer alteração 
ou novidade quanto a extinção ou incorporação do CAGED e 
Seguro desemprego junto ao eSocial. Assim estas obrigações 
continuam a ser feitas como as empresas já vêm fazendo, vez 
que o eSocial ainda não as contempla.

FÉRIAS PARA CONTRATO INTERMITENTE
Funcionário com contrato intermitente com 12 meses na empresa 
vai sair de férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Rodrigo Rizek Schultz (*)
 

Começa mais ou menos 
assim: a mesma pergunta 
é feita várias vezes; há 

também uma difi culdade em 
acompanhar conversas e articu-
lar; sair de carro se transforma 
em pesadelo porque achar o 
caminho não é natural. Esses 
sinais evidenciam o primeiro e 
mais característico sintoma da 
Doença de Alzheimer, a perda 
de memória recente. 

O Alzheimer é uma doença 
neurodegenerativa que provo-
ca a diminuição das funções 
cognitivas. Em poucas palavras, 
as células cerebrais morrem, 
prejudicando a função mental. 
A progressão da doença acarreta 
em problemas mais graves, como 
o esquecimento de fatos mais 
antigos, a desorientação no es-
paço e irritabilidade. Falar sobre 
a Doença de Alzheimer (DA) é 
uma questão de saúde pública. 

No mundo, estima-se que 50 
milhões de pessoas sofram de 
demência – grupo de distúrbios 
cerebrais que causam a perda de 
habilidades intelectuais e sociais. 
De acordo com a OMS, a DA é 
responsável por até 70% dos ca-
sos de demência. Aqui no Brasil, 
o cenário é particularmente de-
safi ador. O número de indivíduos 
vivendo com demência deve 
triplicar até 2050. E o número 

Precisamos falar sobre 
a Doença de Alzheimer

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que provoca a diminuição das funções cognitivas

de pacientes diagnosticados 
com Alzheimer deve crescer em 
proporção semelhante.

Ainda não há cura para a DA. O 
objetivo do tratamento se limita 
a frear os sintomas. E, com a 
iminência do cenário descrito 
anteriormente, autoridades de 
saúde se veem diante de uma em-
preitada. Trata-se de uma enfer-
midade de evolução progressiva 
e inexorável. Viabilizar soluções 
que melhorem a qualidade de 
vida de pacientes e cuidadores é 
essencial. Nesse sentido, alguns 

passos já foram dados. Por exem-
plo, a ampliação do acesso aos 
tratamentos via Sistema Público 
de Saúde, contribuindo para mi-
nimizar a progressão da doença 
e melhorando a 
qualidade de vida 
dos pacientes. 

Há exatamente 
um ano, o Minis-
tério da Saúde 
disponibiliza o 
medicamento Ri-
vastigmina adesi-
vo transdérmico 
para tratamento da DA. O 
medicamento age inibindo 
uma enzima responsável por 
degradar a acetilcolina, um 
neurotransmissor essencial nos 
processos cognitivos, principal-
mente a memória. Ao adminis-
trá-lo, temos uma oferta maior 
de acetilcolina no organismo. A 
versão oral da Rivastigmina já 
era oferecida no SUS, mas sua 
ingestão pode causar alguns 
desconfortos gastrointestinais, 
como náusea, vômito e diarreia. 

A vantagem do adesivo é 
que a medicação é liberada 
gradualmente através da pele, 
reduzindo a possibilidade de 
efeitos colaterais por não passar 
diretamente pelo trato digesti-

vo. Existem outras frentes que 
ainda precisam ser trabalhadas 
em termos de políticas públi-
cas. A complexidade da DA 
demanda a atuação de equipes 

de diversas áreas 
e uma abordagem 
integral que facili-
te a interação mé-
dico-cuidador-pa-
ciente. O médico 
atuando sozinho, 
aliás, é incapaz de 
resolver muitas 
das questões rela-

cionadas à enfermidade. 
As ações multidisciplinares 

podem interferir positivamente 
no tratamento, com melhoras 
significativas de problemas 
comuns como a depressão. A 
DA pode não ter cura, mas, se 
diagnosticada no início, o trata-
mento adequado ajuda a impedir 
a progressão e amenizar os sin-
tomas, proporcionando melhor 
qualidade de vida ao paciente 
e reduzindo o sofrimento dos 
cuidadores e da família. O avan-
ço da ciência abre um caminho 
promissor e traz esperança para 
toda sociedade.

 
(*) - É neurologista e presidente da 

Associação Brasileira de Alzheimer 
(www.abraz.org.br).
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Trata-se de uma enfermidade de evolução 

progressiva e inexorável.

Um estudo da Escola de Medicina da Universidade de 
Duke, dos Estados Unidos, mostrou que a redução de 
apenas 300 calorias diárias em uma dieta pode conferir 
benefícios para a saúde cardiovascular. Isso também 
vale para quem já está no peso ideal. A pesquisa foi 
publicada  na prestigiada revista inglesa The Lancet 
Diabetes & Endocrinology. 

De acordo com a Diretora Executiva do Departamento 
de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado 
(Socesp), Dra. Nágila Raquel Teixeira Damasceno, 
a pesquisa comprova que a alimentação saudável é 
um dos fatores essenciais para o combate às doenças 
cardiovasculares em todo o mundo. “A atuação do nu-
tricionista dá-se em todas as etapas de um tratamento 
cardíaco: desde a prevenção até a plena reabilitação 
do paciente”, explica a especialista.

O trabalho mostrou que quem reduziu essa quantidade 
de consumo calórico conseguiu baixar a pressão arterial 
e colesterol associado à LDL, dois dos principais fatores 
de risco para o Infarto Agudo do Miocárdio. Além disso, 
houve diminuição de 24% nos triglicérides, que também 
infl uencia signifi cativamente a obstrução das artérias.

“No caso específi co do controle da hipertensão, além 
da redução calórica, é desejável o controle no consumo 
de sal. Por sua vez, o controle de níveis adequados de 
colesterol e triglicérides pode ser otimizado, não só pela 
redução das calorias ingeridas, mas também otimização 
no consumo de alimentos ricos em fi bras e gorduras 
saudáveis como aquelas encontrados em peixes, abacate 
e alguns óleos vegetais”, informa a Dra. Nágila. 

Dados do DataSUS mostram que as doenças do 
aparelho circulatório são as que mais matam no Brasil: 
um a cada três óbitos tiveram estas causas em 2017. 
No total, foram mais de 358 mil mortes. “Combater a 
mortalidade cardiovascular é um grande desafi o. Re-
comendamos uma dieta saudável, o controle do peso 
corporal e a prática de atividades físicas”, afi rma o Dr. 
José Francisco Kerr Saraiva, presidente da Socesp. 

Reduzir 300 calorias na 
dieta pode ajudar coração

De acordo com 
a OMS, a DA é 
responsável por 
até 70% dos casos 
de demência.

Existem investidores 

tão experientes 

que são capazes 

de identifi car uma 

ideia promissora da 

mesma forma como 

decidem a cor de 

uma camisa.

Mas, para aqueles 
que estão no iní-
cio de sua traje-

tória empreendedora, a 
tarefa não é tão simples 
assim. Identifi car quais 
projetos têm grandes 
chances de alcançar su-
cesso é uma tarefa que 
exige muito trabalho e 
disciplina. 

O caminho para o su-
cesso não é rápido e exige 
que algumas etapas sejam 
cumpridas para o desen-
volvimento do projeto. 
Os empreendedores pre-
cisam inicialmente fazer 
uma análise exploratória, 
uma pesquisa aprofunda-
da e com o menor valor de 
investimento possível. Já 
que não se sabe ao certo se 
a ideia vale a pena ou não. 

Muitas questões pre-
cisam ser analisadas na 
fase inicial. Ao invés de 
se fechar e ocultar o seu 
projeto, o empresário pre-
cisa expor os seus planos 
e assim conseguirá reunir 
informações necessárias 
para desenvolver e ama-
durecer o projeto. 

Durante o processo de 

pesquisa, é importante 
entender como será a re-
cepção do projeto no mer-
cado, quais os principais 
riscos, qual é o público/
mercado alvo, porque o 
produto é inovador e qual 
o seu diferencial.  

Outro ponto essencial 
para ser bem-sucedido 
como investidor é conhe-
cer e analisar os principais 
concorrentes e empresas 
que já atuam no setor. 
Buscar superar alguns 
gaps é fundamento para 
que o negócio tenha o seu 
diferencial e conquiste os 
principais stakeholders. 

Outra ferramenta que 
pode ser usada é a análise 
FFOA - Forças, Fraque-
zas, Oportunidades e 
Ameaças de seu negócio, 
isso trará uma ideia me-
lhor das probabilidades 
de seu projeto ter sucesso. 

Ter uma pessoa expe-
riente, uma espécie de 
conselheiro, que você 
possa consultar também é 
uma forma de identifi car 
a viabilidade no negócio e 
do risco do investimento. 
Empresários que já atu-
aram naquele mercado 
possuem um diferencial 
e uma visão realista do 
mercado e de como o seu 
produto/serviço impacta-
rá o setor de atuação. 

(*) - Com experiência no mercado fi -
nanceiro, desenvolve novos produtos 
para mercado de meios de pagamen-

to e sub-adquirência. 

Como fazer um 
bom investimento

Fábio Pajaro (*)
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Alimentos ricos em fi bras e gorduras saudáveis.


