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INICÍO  A  COLUNA 
comentando a crise na Rede 
TV, emissora que esta prestes a 
completar 20 anos de existência, 
que começou a semana com uma 
lista de cortes no jornalismo.

NA ÚLTIMA segunda-feira 
foram demitidos apresentadores, 
repór teres ,  comentar i s tas 
e correspondentes. Entre os 
dispensados estão Fernando 
Navarro, Bebiana Bolson e Luiz 
Ceará, todos da área do esporte.

TAMBÉM ESTÃO na lista 
profi ssionais de vídeos que tiveram 
seus contratos encerrados os 
correspondentes: Luciano Jr 
(Paris), Luciana Camargo (Nova 
York) e Diego Molina (Chefe de 
Rede).

EM NOTA ,  a  emissora 
respondeu à coluna que o 
desligamento de profi ssionais no 
jornalismo é uma decorrência da 
crise econômica nacional. Não é a 
primeira vez que isso acontece na 
emissora.

PARA OS funcionários da Rede 
TV o momento é de indignação, 
revolta e decepção. Inclusive 
relataram a coluna que os donos 
da emissora tentam convencer 
os funcionários que a culpa da 
situação é a crise.

A JORNALISTA Glória Maria 
esta em recuperação no Hospital 
Copa Star, no Rio de Janeiro, 
após a retirada de um tumor no 
cérebro. A apresentadora do “Globo 
Repórter” passou mal em sua casa 
e foi internada.

A ATRIZ  Camila Pitanga 
assumiu que está namorando a 
artesã Beatriz Coelho há um ano. 
Reservada em sua vida pessoal, a 

atriz da Globo não fez publicações 
nas redes sociais, mas confi rmou 
através de sua assessoria de 
imprensa. Essa é a primeira vez 
que a artista de 42 anos revela um 
romance com uma mulher.

A CNN BRASIL anunciou nesta 
semana a contratação de Diego 
Rezende como correspondente 
na Argentina. Filho do jornalista 
Marcelo Rezende (1951-2017), o 
repórter fará matérias especiais 
em Buenos Aires.

ESTE COLUNISTA apresenta 
todas as sextas-feiras a partir das 
23h00 pela Rede CNT de Televisão, 
o programa “Qual Viagem”. O 
programa mostra as cidades mais 
bonitas do Brasil e do mundo.

FRASE FINAL:  Nunca quis 
usar a coroa de príncipe, porque 
desde pequeno tive que usar 
armadura para ser o guerreiro que 
sou hoje. 

EM NOTA ,  a  emissora 
respondeu à coluna que o 
desligamento de profi ssionais no 
jornalismo é uma decorrência da
crise econômica nacional Não é a

atriz da Globo não fez publicações 
nas redes sociais, mas confi rmou 
através de sua assessoria de 
imprensa. Essa é a primeira vez
que a artista de 42 anos revela um

central-noticia@bol.com.br

TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Confi ança. É um bom momento para começar a criar uma nova 
realidade. À medida que você continuar a passar pelas mudanças 
e transformações vibracionais, descobrirá que partes do velho 
você não são mais adequadas e esse é o momento perfeito para 
rever, e então defi nir suas intenções em relação aos seus objetivos 
e sonhos. Não pense pequeno, ou acredite que você não é digno, 
pois nada poderia estar mais longe da verdade. Veja isto como um 
renascimento na nova energia em que você já está vivendo, é que 
apenas alguns de vocês ainda estão aprendendo a andar de novo. 
Seja paciente consigo mesmo e com os outros enquanto você 
passa por esse processo. Libere as expectativas sobre o resultado, 
apenas mantenha seu foco no agora e siga o fl uxo. Um caminho 
mais fácil está diante de você. Pensamento para hoje: Eleve os 
seus padrões e ouse fazer as coisas de maneira diferente. É hora 
de criar uma nova realidade e manifestar a vida dos seus sonhos. 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 
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CONCEDER BONIFICAÇÃO
Empresa pode conceder bonificação para o funcionário sem encargos, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O TEMPO PARA MANTER EM ARQUIVO OS REGISTROS DE 
BENEFÍCIOS RECEBIDOS PELOS FUNCIONÁRIOS, COMO VR, VA OU VT?

A empresa deverá manter em arquivo por 5 anos todos os registros de 
benefícios concedidos, vez que é o prazo prescricional para reclamação 
de toda e qualquer questão de origem trabalhista, como previsto no 
artigo 7º, XXIX da CF/1988.

CÁLCULO DAS FÉRIAS APÓS LICENÇA
Empresa vai conceder as férias para funcionária após a licença mater-
nidade, o cálculo da média dos último 12 meses, incluir o período da 
licença? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DESPESAS COM MEDICAMENTOS
Em caso de acidentes de trabalho, o funcionário precisando de medi-
camentos, as despesas devem ser assumidas pela empresa? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RETORNANDO DE FÉRIAS POSSUI ESTABILIDADE? 
A estabilidade de retorno de férias, somente ocorrerá se previsto 
em acordo ou convenção coletiva, uma vez que não há previsão de 
estabilidade para o empregado que retorna de férias em legislação.

SALÁRIO BASE DO APRENDIZ
O salário base do aprendiz pode ser o salário mínimo federal ou tem 
que ser o piso salarial da categoria, inclusive receber TR? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CASAMENTO OCORRENDO NA 6ª FEIRA
Funcionário no matrimônio, terá direito ao abono de 03 dias úteis, 
quando o casamento ocorre na 6ª. feira, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Pesquisas neurocientífi cas 
apontam que aos 6 anos 
de idade a criança já 

pode ser incluída no processo 
sistemático de alfabetização, 
no entanto, o caminho utili-
zado para alfabetizar pode ser 
iniciado bem antes, aos 2 anos 
de idade.

Já aos dois anos de idade, a 
criança pode ser estimulada 
com cores, sons, letrinhas, 
trabalho da coordenação mo-
tora e outras ferramentas, de 
forma lúdica. Esse exercício 
constante é realizado para abrir 
uma janela no sistema cognitivo 
dos pequenos, possibilitando a 
assimilação do que é ensinado.

É importante promover a 
etapa da estimulação lúdica 
para preparar melhor a criança 
ao contato com a leitura e a 
escrita de forma mais efetiva e 
complexa, por volta dos 6 anos, 
e se efetivando no 2º ano do 
Ensino Fundamental, seguindo 
a Base Nacional Comum Curri-
cular, segundo a coordenadora 
do Ensino Fundamental Anos 
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Qual a idade certa para a alfabetização?
Quando uma criança está prestes a ser matriculada em uma escola, o mais comum entre os pais é se 
preocupar com a questão da alfabetização

Iniciais do Colégio Marista 
Champagnat, Teresa Cristina 
Citelli. 

“É a partir dessa idade que 
as sílabas mais complexas e 
as difi culdades de ortografi a 
podem ser trabalhadas com 
mais ênfase, aumentando o 
repertório da criança”, explica. 
Alfabetizar signifi ca ensinar a 
criança a codifi car e decodifi -
car o código da língua escrita. 
Portanto, ela irá aprender as 
características da tecnologia da 
escrita, que inclui letras, núme-
ros e acentuação, e a maneira 
como ela é estruturada. 

No processo de alfabetização, 
por exemplo, mostram-se de 
que forma as sílabas se juntam 
para formar palavras, e assim 
por diante até a construção de 
um texto. Isto é, a alfabetiza-
ção é o resultado do processo 
gradativo da construção e de-
senvolvimento da oralidade e 
escrita passando também pela 
coordenação motora.

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

Alfabetizar signifi ca ensinar a criança a codifi car e decodifi car o 

código da língua escrita. 
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O Facebook lançou o Facebook 
Pay, sistema que promete facilitar o 
envio e recebimento de pagamentos 
em todas as redes sociais e aplica-
tivos da empresa de Mark Zucker-
berg, como Instagram, Messenger 
e WhatsApp. O objetivo é oferecer 
para os usuários “uma experiência 
de pagamento conveniente, segura e 
consistente entre todas aplicações”. 

A ferramenta foi colocada em 
operação apenas nos Estados Uni-
dos, sem previsão para chegada em 
outras regiões. Segundo a empresa, 
o “Facebook Pay” é uma espécie de 
carteira digital que permite a intro-
dução dos dados de cartão de crédito, 
débito ou do PayPal, além de garantir 
que os internautas consigam fazer 
transferências e pagamentos entre 
si sem sair das redes sociais.

“Os usuários já usam pagamentos 
em nossos aplicativos para fazer 
compras, fazer doações por uma 

Lançado sistema de pagamento para WhatsApp e Instagram

Facebook Pay não está ligado ao projeto de moeda digital libra. 

Cientistas concluíram, em 
uma experiência com ratos, que 
o lítio pode reverter os male-
fícios da radiação no cérebro, 
podendo o seu uso ser promis-
sor para tratar crianças que 
foram sujeitas a radioterapia e 
desenvolveram posteriormente 
défi cits de memória e aprendi-
zagem. Os autores do estudo, 
publicado na última quinta-feira 
(14), na revista da especialida-
de Molecular Psychiatry, não 
esclarecem se os animais testa-
dos eram saudáveis ou tinham 
tumores na cabeça.

De acordo com os pesquisado-
res do Instituto Karolinska, da 
Suécia, citados em comunicado 
pela instituição, a capacidade 
de memória e aprendizagem 
dos roedores melhorou quando 
foram tratados com lítio (metal) 
após, numa fase inicial da vida, o 

causa ou enviar dinheiro. O Face-
book Pay facilitará essas transações, 
enquanto continuará a manter as 
informações de pagamento seguras 
e protegidas”, explica Deborah Liu, 
vice-presidente de marketplace e 
comércio do Facebook. 

Como forma de segurança, a fun-

cionalidade terá a opção de adicionar 
um PIN ou a biometria e identifi -
cação facial poderão ser usadas. O 
Facebook ainda explicou que o novo 
serviço utiliza estruturas fi nanceiras 
já existentes, e não está relacionado 
ao seu projeto da moeda digital libra, 
duramente criticado (ANSA).

Lítio reverte males de radiação no cérebro
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seu cérebro ter sido submetido 
a doses de radiação não espe-
cifi cadas. A equipe verifi cou 
aumento da formação de novos 
neurônios (células) em área 

do cérebro (hipocampo) que 
é importante para a memória, 
durante o período em que os 
ratos receberam lítio, na fase 
de crescimento até se tornarem 

quase adultos.
O comunicado ressalva, no 

entanto, que a maturação dos 
neurônios em células nervosas 
completas só ocorreu quan-
do o tratamento com lítio foi 
interrompido. Ainda assim, a 
autora principal do estudo, Giu-
lia Zanni, considera que o lítio, 
“dado segundo as diretrizes do 
modelo” testado em ratos, “pode 
ajudar a curar as lesões causadas 
pela radioterapia, mesmo ao fi m 
de muito tempo”.

O estudo concluiu ainda que 
apenas as células sujeitas a 
radiação são afetadas pela ação 
do lítio. O grupo de investigação, 
que pretende avançar para 
ensaios clínicos, já tinha suge-
rido anteriormente que o lítio 
protege o cérebro contra lesões 
se for administrado juntamente 
com a radioterapia (RTP/ABr).

De acordo com os pesquisadores do Instituto Karolinska, 

da Suécia, citados em comunicado pela instituição


