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Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

 canalizada por Sharon Taphorn.

Purificação.
Limpe e desintoxique seus pensamentos e sentimentos. O 

melhor caminho para um futuro brilhante e uma existência 
pacífi ca é tornar-se mais consciente dos pensamentos e sen-
timentos que você mantém como suas próprias afi rmações. 
Pare de se preocupar, presumir e projetar-se no futuro. Confi e 
que um futuro promissor está assegurado e então, escolha os 
pensamentos e sentimentos que você mantém para que eles 
sejam os mantras que você quer para si e para sua vida. Pen-
samento para hoje: Tudo está dando certo lindamente! Tudo 
fi cará bem! E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 

Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2019

CONTRATAÇÃO DE TRABALHO INTERMITENTE
Quais os procedimentos necessários para contratação de trabalho intermi-
tente, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

A LICENÇA PATERNIDADE SÃO 5 DIAS CORRIDOS OU ÚTEIS? 
A legislação trabalhista e constitucional é omissa quanto a maneira 
de contagem. Contudo a interpretação corrente a partir do previsto no 
artigo 473, III e ADCT ( CF/1988) artigo 10 a contagem se dará em dias 
úteis para o trabalho, salvo se a convenção coletiva dispor diferente.

DIREITO A FÉRIAS EM DOBRO
Quando a empresa deve considerar férias em dobro, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTÔNOMO
Serviço tomado por pessoa jurídica a pessoa física terá 20% de INSS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME DEMISSIONAL
Quando o exame periódico foi realizado nos últimos 30 dias, devemos efetuar 
o exame demissional? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO DE INSS
Qual o código que a pessoa física pode utilizar para recolher o INSS, 
será mais fácil recolher com o MEI? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE
Qual o valor limite a ser pago a título de salário maternidade? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® SETEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Influencia 
o clima 

em países
litorâneos

Firmou
aliança

com Deus
(Bíblia)

Deus, por
seus

poderes
(Rel.)

CD-(?),
periférico
de micros
(Inform.)

(?)-pátria,
crime con-
tra o país

Que surge
no cair 
da noite

(?) Purple,
banda de
"Highway

Star"

Estação
como a

Radiobrás

Letra que
não inicia
palavra no
português

Lama no
fundo 

de rios

Que não
deixa

passar
líquido

Peixe de
lojas de
pesque-
pague

(?) Chapéu,
jogador

de sinuca
baiano

Objeto de
devoção
fiel do

religioso

Lorenzo
(?), ator
dos EUA

Destino 
de turis-
tas na

Indonésia
Ofício de
Daiane

dos Santos
(esp.)

"(?) 
Anos de
Solidão",
romance

Cidade do
centro-sul
cearense

Deus, em
inglês

Ilustrís-
simo

(abrev.)

Tosto ao
forno

Vínculos
(fig.)

Flor do
Escotismo

Líder
chinês
Íntegra
(Filos.)

Urgências
médicas

Estimados

(?) José,
locutor de
esportes

Tenista
que con-

quistou 60
títulos de
simples

Espaço
teatral

Para + a

Monograma
de "Rita" 
Mecânica
(abrev.)

(?) Magritte, pintor
surrealista belga

Adequações

Bolsa, 
em inglês

Pedra 
antiaftas

Obser-
vação

(abrev.)

O ouro com alto 
teor de
outros
metais

Tema polêmico de
debates eleitorais

Termo de Ajustamento
de Conduta (sigla)

Item chamativo de
fachadas, à noite
A gordura típica 

de biscoitos

3/bag — god. 4/deep — vasa. 5/lamas — trans.

Nesse contexto, muitos 
mitos são criados e 
alguns repercutem du-

rante gerações. Confi ra abaixo 
cinco mitos clássicos e o que as 
pesquisas revelaram sobre eles:

1. A radiação do micro-on-

das dá câncer - Inventado em 
1947 e popularizado no Brasil 
no início da década de 1990, o 
forno de micro-ondas tornou-se 
um grande aliado na cozinha. 
Entretanto, foi criado o mito 
de que o aparelho causaria 
câncer devido à sua emissão 
de radiação. É correto afi rmar 
que o aparelho emite radiações, 
mas, como o celular, a televisão 
e, até mesmo, o rádio, elas não 
são ionizantes, descartando 
qualquer ligação do aparelho 
com a doença e não existindo 
nenhum estudo científi co com-
provando a hipótese.

2. Existem quatro gostos 

básicos do paladar huma-

no - Em um passado não tão 
distante, as aulas de ciências 
ensinavam que o paladar hu-
mano reconhecia quatro gostos: 
doce, salgado, azedo e amargo. 
Mas, desde o início dos anos 
2000, temos um quinto gosto 
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5 mitos clássicos derrubados pela ciência
Com o avanço tecnológico e o mundo em rápida transformação, a transmissão das informações pode 
não ser tão efi ciente quanto pensamos

O uso de adoçantes é autorizado em alimentos desde 1970. 

reconhecido pela sociedade 
científi ca. O umami, descoberto 
em 1908 pelo cientista japonês 
Kikunae Ikeda. Suas principais 
substâncias são o aminoácido 
glutamato e os nucleotídeos 
inosinato e guanilato, que 
estão presentes em diversos 
alimentos como tomate, quei-
jos, cogumelos, carnes e, em 
sua forma industrializada, no 
glutamato monossódico.

3. Mapa da língua - Desde 
pequenos, temos contato com 
o mapa da língua e aprendemos 
que existem regiões específi cas 
que identifi cam, de maneira 
independente, cada gosto. Este 

é um mito que começou no 
início do século XX com uma 
publicação do pesquisador 
alemão David Hänig. Mas, de 
acordo com o suplemento da 
revista britânica Nature, esse 
mapa não existe, já que a lín-
gua possui papilas gustativas, 
receptores que estão espalha-
dos por sua superfície. Ou seja, 
doce, salgado, azedo, amargo e 
umami podem ser sentidos em 
qualquer região da língua.

4. Adoçantes causam cân-

cer - O uso de edulcorantes, 
popularmente conhecidos 
como adoçantes, é autorizado 
em alimentos desde 1970. 

Desde então, o mercado se 
desenvolveu, o que possibilitou 
a melhoria da palatabilidade e 
o desenvolvimento de produ-
tos reduzidos em calorias e/ou 
açúcar. Muitos acreditam que 
os adoçantes estão relaciona-
dos ao surgimento do câncer, 
o que é um mito. A ingestão 
de edulcorantes, seguindo a 
ingestão diária aceitável (IDA), 
determinada pelos órgãos 
globais, garante que o risco de 
intoxicação é zero. 

5. Glutamato monossódi-

co causa enxaqueca - Produ-
zido pela primeira vez em 1909 
e aliado na redução de sódio, o 
glutamato monossódico (MSG) 
foi muitas vezes relacionado à 
enxaqueca. Mas, após estudos 
e evidências científi cas, a So-
ciedade Internacional de Dor 
de Cabeça, organização com 
aproximadamente 1300 profi s-
sionais da área da saúde, retirou 
o MSG da lista de substâncias 
que originam os sintomas da 
dor de cabeça, em sua lista 
publicada em 2018.

Fonte e mais informações: 
(www.portalumami.com.br). 

O Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2019 disponibi-
lizará atendimento especializado 
a mais de 50 mil participantes, 
que manifestaram necessidades 
especiais para fazer o exame. O 
número equivale a 1% dos 5,1 
milhões de inscritos. O Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), vinculado ao Ministério da 
Educação (MEC) e responsável 
pela aplicação da prova, oferece 
15 recursos para que as pessoas 
com defi ciência realizem as pro-
vas com comodidade.

Entre os recursos oferecidos, 
estão: apoio para pernas e pés; 
mesa para usuários de cadeira 
de rodas; salas de fácil acesso; e 
prova impressa em braile. Para 
os participantes com baixa visão, 
o instituto também disponibiliza 
as provas nas modalidades am-
pliada ou superampliada,ou seja, 
impressas com fontes caligráfi cas 
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Provas do Enem serão aplicadas em 3 e 10 de novembro
e imagens aumentadas. Os candi-
datos que apresentaram também 
laudo, declaração ou parecer 
comprovando a necessidade de 
tempo adicional poderão dispor 
de um acréscimo de 60 minutos 
para fazer as provas.

De acordo com o MEC, uma 
inovação no Enem 2019 foi a 
possibilidade de o participante 
informar, no ato de inscrição, que 
usa aparelho auditivo ou implante 
coclear. O Inep registrou 1.846 
usuários inscritos que utilizam 
um destes dispositivos ou os dois. 
“A comunidade surda que tem 
a Libras como primeiro idioma 
realiza a videoprova traduzida em 
Libras desde 2017. A modalidade 
permite que o participante faça a 
prova em notebook, mediante ví-
deo com enunciados das questões 
e opções das respostas traduzidas 
em Libras. Quem faz a videoprova 
conta com 120 minutos adicionais 
para cada dia do exame”.

Em alguns casos, o participante 
pode levar material próprio no dia 
do exame, como máquina para a 
escrita em braile, lupa, reglete, 
luminária e outros objetos des-
critos no edital. O participante 
que solicitou atendimento e 
apresentou a documentação 
que comprova essa necessidade 
poderá utilizar objetos próprios 
para realizar a prova.

O Inep confi rmou também a 
inscrição de 5.277 pessoas que te-

rão atendimento específi co. Entre 
elas, estão pessoas em situação 
hospitalar, gestantes, lactantes e 
idosos. As provas serão aplicadas 
em dois domingos, 3 e 10 de no-
vembro. No dia 3, serão realizadas 
as provas de linguagens, códigos 
e suas tecnologias, redação e 
ciências humanas e suas tecno-
logias. No dia 10, as provas serão 
de ciências da natureza e suas 
tecnologias e matemática e suas 
tecnologias (ABr).

Um total de 5,1 milhões de pessoas participarão das provas.

Apresentados há algum tempo 
como o futuro dos tradicionais es-
critórios, os ambientes colaborativos 
abertos, ou “open space”, dividem 
opiniões. Enquanto alguns defendem 
como uma das opções mais demo-
cráticas da atualidade, pesquisas 
recentes mostram que eles estão se 
transformando no grande vilão da 
produtividade corporativa, e é preciso 
que as empresas elaborem estratégias 
para reverter esse cenário.

Um estudo realizado pela Jabra, 
multinacional dinamarquesa re-
ferência no desenvolvimento de 
soluções de áudio, ouviu 688 CEOs 
de diversas nacionalidades. Entre 
os entrevistados, 45% relatou que 
o excesso de ruído contribui para 
a redução da produtividade e 35% 
afi rma que a interrupção dos cole-
gas compromete o seu rendimento 
no trabalho. Mas como estimular 
a equipe em espaços demasiada-
mente barulhentos e com grande 
fl uxo de pessoas? Carlos de Souza, 
Country Manager da Jabra, traz 
algumas dicas que podem auxiliar 
as empresas a resolver o problema.

• Adapte os ambientes e 

ofereça privacidade - Na 
pesquisa concluímos que o 
controle de ruído e o clima são 
dois importantes inibidores 
de produção. Assim sendo, 
é importante que executivos 
ofereçam ferramentas para 
que seus funcionários possam 
adequar  os espaços às suas 
necessidades. Em empresas 
onde são realizadas muitas 
chamadas telefônicas, por 
exemplo, é possível oferecer 
headsets com cancelamento 
de ruído. A criação de espaços 
privativos para a realização de 
reuniões e teleconferências 
também é uma sugestão para 
aqueles momentos em que 
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Como estimular o alto desempenho da sua equipe

a total concentração se faz 
necessária.

• Ferramentas a favor da 

equipe - O aumento da pro-
dutividade de uma equipe 
implica em investimentos em 
tecnologia. Com as ferramen-
tas certas, as empresas só têm 
a ganhar. Existem inúmeros 
dispositivos no mercado que 
podem contribuir para o au-
mento da produtividade de 
uma equipe. Devices com luz 
indicativa de uso, para evitar 
que a pessoa seja interrompida 
enquanto está em uma ligação, 
com cancelamento de ruído 
ativo, ou PeakStop, que remove 
sons altos e repentinos antes 
deles chegarem aos ouvidos, 
são algumas das opções.

• Home Offi ce: uma opção 

vantajosa - Para as empresas 
que buscam mais fl exibilidade, 
também existe a opção de 
home offi ce. A colaboração 
remota é uma realidade e já 

existem muitas empresas ado-
tando esse sistema. Oferecen-
do ao funcionário um kit com 
itens básicos de comunicação, 
a empresa viabiliza o trabalho a 
distância e, com isso, promove 
o aumento do bem-estar do 
funcionário. A matemática é 
simples: funcionários felizes 
produzem mais e melhor.

• Mantenha uma comunica-

ção clara com sua equipe 
- Além do uso de tecnologias 
de última geração, é preciso 
alinhar o seu uso com uma 
liderança de impacto. “Saber 
comunicar é imprescindível. 
Se fazer entender e se colocar 
como um bom ouvinte vão ele-
var a sua qualidade enquanto 
líder. Ao unir uma boa liderança 
às ferramentas que a tecnologia 
oferece atualmente, os resul-
tados do seu negócio entrarão 
em uma crescente constante”, 
conclue Carlos de Souza.

Fonte e mais informações: 
(https://www.jabra.br.com).

A matemática é simples: funcionários felizes produzem mais e melhor.


