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 SAÚDE MENTAL

Transtorno de ansiedade, depressão e 
burnout são os três problemas mais 

relatados por trabalhadores, aponta 
pesquisa sobre saúde mental

O estudo, que foi feito pela VR, mostra ainda que apenas 12% das 
companhias possuem algum programa para auxiliar os colaboradores

A discussão sobre saúde mental nunca esteve tão em alta. Isso porque desde a pandemia, trabalhadores brasileiros vem vivenciando di-
versos desafios para encontrarem formas de manter o equilíbrio. Diante desse cenário, como as empresas apoiaram os colaboradores 
em meio aos obstáculos ressignificou o vínculo entre esses profissionais. 

Segundo uma pesquisa realizada pela VR, encomendada ao Instituto Locomotiva, o transtorno de ansiedade foi o principal problema detec-
tado pelas empresas que relatam aumento, atingindo 84% dos colaboradores. A depressão é o segundo maior problema, afetando 52%, seguido 
pelo burnout, com 21%, e a síndrome do pânico, com 19% das respostas.

O ritmo acelerado, a rápida digitalização, a mudança nos modelos de trabalho. Por todos os tópicos, a saúde mental passou a figurar como um 
pilar fundamental para o bem-estar geral. 

Em contrapartida, a mesma pesquisa mostra que apenas 12% das empresas afirmaram possuir algum programa para lidar com problemas 
relacionados à saúde mental. Entre as ações implementadas pelas empresas estão programas de apoio psicológico (54%), palestras sobre o tema 
(51%), redução da jornada de trabalho (6%) e dias de folga (13%).

Essa discrepância entre os altos índices de problemas relatados pelos trabalhadores e o número de empresas que estão preparadas para acolher 

Liliane Labella/InPress Porter Novelli
liliane.labella@inpresspni.com.br
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seus colaboradores mostra que há bastante espaço para as companhias evoluírem nas iniciativas de saúde mental. 

Por exemplo, a VR, através do Bem Me Quero, programa de qualidade de vida e bem-estar para funcionários criado em 2006, disponibiliza a 
Terapia Online, um programa de ajuda psicológica que atende também cônjuges e filhos de colaboradores, e o Programa de Apoio ao Emprega-
do, que disponibiliza assistência psicológica 24h por dia, 7 dias na semana.

Para oferecer ainda mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, a empresa desenvolveu o Sextando VR, que consiste na redução da jor-
nada de trabalho às sextas-feiras, além de recomendar o bloqueio diário na agenda dos funcionários, durante o período das 12h30 às 14h, para 
melhorar o bem-estar. 

Todas as iniciativas são desenvolvidas a partir de pesquisas semanais que a marca realiza e que oferecem indicadores do clima interno e quais 
ações são mais necessárias no curto prazo.

 
Na Pontomais, HRTech líder em gestão de controle de ponto online e soluções de otimização para o RH, que integra o ecossistema VR,  o 

Mentalize-se trabalha temas como autocobrança, pausas e descanso entre atividades e criatividade. A campanha promove conversas com psicó-
logos especialistas sobre os temas, pílulas de conteúdo e autoconhecimento, além de ações como automassagem, programação de pausas e quick 
massage.

Parte do ecossistema VR desde 2021, a Audaz Tecnologia, que tem o propósito de transformar a mobilidade corporativa, desenvolveu o 
acompanhamento de perto de gestores com os colaboradores. Ao perceber que um funcionário apresenta uma mudança no comportamento, de-
monstrando-se mais triste/desmotivado, o gestor aciona a gestão de pessoas. O setor promove uma videochamada, onde há acolhimento e, caso 
necessário, redirecionamento para serviços de apoio psicológico. O intuito é garantir o bem-estar, demonstrando que podem contar com o apoio 
e acompanhamento do RH, de forma genuína e transparente.

 
Para João Altman, diretor-executivo de Pessoas, Marca e Cultura da VR, cada vez mais colaboradores estão em busca de uma experiência 

profissional saudável, sustentável e equilibrada. “Ao adotar iniciativas em prol do bem-estar, a empresa se compromete e prioriza as necessidades 
dos colaboradores. O resultado é um ambiente genuinamente colaborativo onde pessoas se sintam pertencentes e motivadas. No ecossistema da 
VR, a conexão humana é o que constrói e fortalece a marca empregadora. 
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Enfim, tudo 
se resume ao 
acolhimento.

POR ADEMIR MEDINA

Humanização na saúde: 
a importância do cuidado 
pautado na empatia
 O acesso à saúde pública sempre foi um direito de todo 
cidadão. Com a chegada da pandemia, em 2020, os ser-
viços de saúde tiveram sua relevância destacada e com-
puseram um exército no combate à Covid-19, por meio 
de hospitais, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs 
(Unidades de Pronto Atendimento).

E com a pandemia também ocorreu o aprimoramento do 
conceito de acolhimento e humanização. O longo perí-
odo de crise sanitária mundial fez com que as equipes 
buscassem caminhos para se ajustar às demandas cres-
centes, sobretudo diante da própria angústia vivencia-
da pelos familiares e pacientes durante o momento mais 
crítico.

Vale aqui destacar que a prática de acolhimento foi ado-
tada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2003, por 
meio do programa HumanizaSUS. Por se aplicar desde a 
recepção do paciente, podemos dizer que o acolhimento 
é o primeiro passo para a humanização do atendimento 
em saúde como um todo. Partindo desse princípio, as 
equipes colocam a necessidade do indivíduo como norte-
adora de suas ações, aplicando a escuta junto ao usuário
Assim, ele deixa de ser um número ou ficha para ser re-
conhecido como indivíduo, tendo as preocupações ouvi-
das e consideradas para dar continuidade ao tratamento. 
Nesse contexto, os profissionais de saúde têm autonomia 
para seguir diferentes protocolos, a fim de prestar a me-
lhor assistência possível no momento.
Combinando diretrizes como a defesa dos direitos dos 
usuários, valorização do trabalhador e gestão participa-
tiva, o acolhimento tem o potencial de transformar os 
serviços de saúde.
Ele promove a aproximação entre funcionários e o públi-
co, dispensando processos rígidos para adotar soluções 
mais flexíveis e humanizadas.
Acolher o usuário também é importante porque aumenta 
o seu bem-estar, colaborando para uma melhora mais rá-
pida, além de fidelizar pacientes. Afinal, apesar da mis-
são social relevante, as unidades de saúde não deixam 
de ser um negócio, e pensar em estratégias que o dife-
renciem da concorrência é fundamental em um mercado 

Ademir Medina é CEO do 
CEJAM (Centro de Estudos e 

Pesquisas “Dr. João Amorim”)
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cada vez mais competitivo.
Deixando uma impressão positiva, as chances de que o 
paciente volte a usar seus serviços aumentam de forma 
considerável. Funcionários e usuários também ficam 
mais satisfeitos, o que melhora o clima organizacional e, 
potencialmente, a vida do usuário.
Como gestor de uma Organização Social de Saúde (OSS) 
que investe em ações de prevenção e promoção à saúde, 
acredito que o processo de humanização tem início com 
a conscientização das equipes de saúde, incluindo trei-
namentos voltado à escuta qualificada.

No âmbito do SUS, ele tem papel essencial na atenção 
primária, que contempla as UBSs e os serviços de forma 
geral. São nesses locais que o paciente é cadastrado e 
recebe os primeiros cuidados. Cabe reforçar que não se 
trata de uma simples triagem, requerendo por parte dos 
funcionários um compromisso de manter todos os pa-
cientes informados sobre a classificação e seu propósito.
Outra boa prática se volta à praticidade e comodidade, 
permitindo diferentes formatos de atendimento. Além do 
presencial, as unidades de saúde podem oferecer consul-
tas à distância, deixando ao paciente a escolha do for-
mato mais adequado. Aplicativos de mensagens, e-mail 
e outros canais também auxiliam no acolhimento, confe-
rindo maior agilidade aos serviços.
Enfim, tudo se resume ao acolhimento. E, quando falo 
em acolher, é o ato de entender o paciente como um todo, 
com os seus medos, sonhos, dificuldades e condições fa-
miliares, para que possamos amenizar a dor e promover 
um atendimento integral e individualizado.

O tratamento realizado dessa forma, com foco nas re-
ais necessidades do paciente, contribui de forma deter-
minante para acelerar o processo de cura. Percebemos 
que pacientes atendidos de maneira humanizada têm 
mais confiança na equipe e nos tratamentos, além de res-
ponderem melhor aos recursos clínicos. O acolhimento 
ainda favorece a participação da família no processo de 
doença, gerando entendimento e alívio da ansiedade e 
depressão, com melhora da qualidade de vida.
Por fim e por esse conjunto de benefícios, ressalto aqui a 
necessidade de continuidade dessas práticas e a concre-
tização da rede de acolhimento para além do momento de 
pandemia, sendo fundamental a inerência de tais práticas 
humanizadas para a potencialização do SUS.
Nosso desejo, como instituição de saúde, é fazer a di-
ferença na vida de cada paciente, com um atendimento 
diferenciado, focado na experiência e na expertise. E as-
sim seguiremos, juntos, enfrentando, da melhor forma 
possível, todas as adversidades que possam surgir, com 
respeito à população e focados na humanização como 
principal agente transformador, em todos os níveis de 
atenção à saúde: primária, especializada, urgência e 
emergência e gestão hospitalar.
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Pesquisa mostra que empregos 
digitais cresceram 4,9% em cinco anos
Números apresentados no estudo da FGV, em parceria com o Movimento 
Brasil Competitivo (MBC), evidenciam o crescimento do segmento e as 

vantagens dos avanços tecnológicos na economia nacional

Janeiro de 2023 -- A pesquisa “Transformação digital, produtividade e crescimento econômico”, desenvolvida pelo 
Movimento Brasil Competitivo (MBC) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostra que o índice de 
empregos formais vem cedendo espaço aos empregos digitais.

 
De acordo com o levantamento, nos últimos cinco anos o número de empregos digitais teve crescimento de 4,9% em com-

paração às demais ocupações. Os dados refletem a capacidade de resiliência dos profissionais do país frente às mudanças 
socioeconômicas e crises e também apontam que benefícios como remuneração acima da média e melhor produtividade de 
trabalho -- superior em relação às demais atividades -- tem conquistado o profissional do Brasil.

 
O estudo revela também a transformação digital como driver para o crescimento econômico, e propõe a elaboração de uma 

agenda estratégica para criar condições que potencializem a digitalização em diversos segmentos empresariais e econômicos.
 
Ainda segundo o balanço, nos últimos 5 anos, a oferta digital brasileira cresceu em média 5,7%, enquanto o mercado ame-

ricano cresceu 7,1%. A pesquisa destaca como a ampliação da oferta digital seria capaz de gerar um acréscimo de R$ 422,7 
bilhões na economia brasileira e traça uma meta mais desafiadora, se a oferta digital brasileira alcançasse o patamar atual de 
representatividade da economia americana, calculado em 10,2% em 2020, o Brasil teria um incremento de 1,12 trilhão de 
reais na economia.

Tatiana Ribeiro, diretora executiva do 
Movimento Brasil Competitivo

Movimento Brasil Competitivo/FSB Comunicação
Igor Silveira | igor.silveira@fsb.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO
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“A pesquisa não apenas lança luz ao impacto econômico da expansão da oferta digital, mas também detalha em números a 
importância dessa transformação. É um estudo que contribui significativamente com as organizações públicas e corporações 
privadas e que ajuda a nortear investimentos nesta agenda para assegurar ganhos competitivos nos mais diversos setores, 
ajudando o Brasil a dar importantes passos para ser um mercado mais competitivo globalmente”, detalha Tatiana Ribeiro, 
diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo.

Mão de obra qualificada ainda é desafio a ser superado
 
O estudo mostra também que o setor produtivo e governo já entendem a importância da transformação e seus impactos 

para a economia e destaca a mão de obra qualificada como um gargalo para avançar nas estratégias em favor da transforma-
ção digital no país e gerar maior competitividade.

 
“Por meio do levantamento, chegamos a outros resultados importantes como a aproximação entre os setores público e 

privado na construção da regulação de novas tecnologias e ratificamos a infraestrutura e segurança digital como eixos que 
possibilitam o desenvolvimento de novos modelos de negócio e novas tecnologias. A segurança jurídica também foi destaque 
no contexto da pesquisa e mostramos que é fundamental um ambiente de negócios que garanta isso para atrair novos inves-
timentos digitais”, complementa a executiva.

Investir na qualificação, atualização e capacitação dos profissionais, desenvolver estratégias que elevam a geração de 
valor, e promover iniciativas de inovação despontam como fatores fundamentais no estudo para potencializar os resultados 
no mercado nacional. “Por isso, é fundamental apostar no chamado letramento digital amplo, na educação e na qualificação 
profissional para as exigências trazidas pela oferta digital que cresce continuamente, além de reduzir a exclusão digital de 
segundo nível. Todo esse processo passa por acesso a serviços, oportunidades e garante cidadania digital”, reforça Ribeiro.

 
O balanço mostrou também que investir em transformação digital demanda educação básica e inclusiva para estimular 

as ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e evidencia o potencial brasileiro como referência em formação e 
qualificação para a digitalização voltada à sustentabilidade, pelos programas de larga escala que vão além do desenvolvimen-
to e produção de bens, serviços e conteúdos digitais transformadores.

 
“É preciso pensar em iniciativas fortes e alternativas direcionadas para a formação destes profissionais e apoiar parce-

rias afim de ampliar a oferta de cursos de atualização, capacitação e qualificação profissional, aperfeiçoando e escalando 
iniciativas com bons resultados. As evidências apresentadas no estudo mostram que a transformação digital do país é o 
caminho a percorrer para o ganho produtivo, um imperativo para o crescimento da economia brasileira no mundo atual. 
Ela pode ser driver de produtividade e crescimento, uma vez que é transversal a todos os setores: sociedade, governo e 
setor privado”, concluiu.

 
Sobre o Movimento Brasil Competitivo | O Movimento Brasil Competitivo (MBC) é uma organização da sociedade 

civil, apartidária, que aproxima os setores público e privado, investindo e fomentando a cultura de governança, a gestão 
de excelência, o aumento da capacidade de investimento do Estado e a melhoria dos serviços públicos essenciais. Age com 
foco na construção de uma cultura de transformação, promovendo experiências e gerando ações de alto impacto, além de 
buscar a mudança do Estado brasileiro por meio de conhecimento e conceitos inovadores, realizando coalizões público-
-privadas e formando parcerias e redes. Atua nas frentes de governança e gestão, digitalização, Custo Brasil, educação e 
sustentabilidade.
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Implementação de moeda única no Mercosul 
requer muito cuidado e grande engenharia 

jurídica e econômica, avalia especialista
Advogado Fabiano Jantalia pondera que, “na América do Sul, 
há pouca convergência entre as regras jurídicas e as políticas 

econômica, fiscal e monetária dos países”
MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS - ASCOM 
(M2 COMUNICAÇÃO JURÍDICA)
marcio.santos@m2comunicacao.com.br

Como não poderia dei-
xar de ser, o novo 
governo está levan-

tando pautas novíssimas e 
trazendo à tona outras que já 
foram muito debatidas no pas-
sado. No inicio do mês, por 
exemplo, o embaixador argen-
tino no Brasil, Daniel Scioli, 
trouxe novamente à tona um 
assunto quente, mas que já 
dura mais de uma década: a 
criação de uma moeda única 
do Mercosul.

 
De acordo com o embai-

xador, o assunto foi abordado 
durante uma reunião com o 
ministro da Fazenda, Fernan-
do Haddad, em Brasília. Em 
2022, -- em artigo escrito com o atual secretário-executivo na Fazenda, Gabriel Galípolo --, Haddad defendeu a criação de uma 
moeda sul-americana.

 
Para o advogado especializado em Direito Econômico e Bancário, sócio do Jantalia Advogados, Fabiano Jantalia, é preciso 

entender, antes de mais nada, que -- sob o ponto de vista do Direito Econômico Internacional -- a criação de uma moeda única 
é “o último passo no processo de integração econômica dos países: a união monetária”. “A implementação disso requer muito 
cuidado e muita engenharia jurídica e econômica, porém -- porque, na América do Sul, há pouca convergência entre regras ju-
rídicas e políticas econômica, fiscal e monetária dos países”, pondera.

 
No caso da União Europeia, por exemplo, a construção do Sistema Monetário Europeu levou cerca de 40 anos -- e até hoje 

há intensos debates e divergências sobre a condução do sistema por lá.
 
Por aqui, as perguntas se multiplicam e são enumeradas por Jantalia. Que objetivos se pretende alcançar por meio de uma mo-

eda única? Por que é preciso evoluir agora para um regime de cooperação monetária se nem a cooperação econômica pretendida 
pelo Mercosul foi ainda alcançada? Quais lacunas a esse respeito ainda há no atual regime do Mercosul?

Jantalia observa que, além disso, é preciso entender melhor os detalhes ou componentes dessa ideia. O objetivo é mesmo ter 
uma moeda única? O Brasil deixaria de ter o real e passaria a ter uma outra moeda? Quem emitiria essa moeda?

 
“A depender dessas respostas, a formatação jurídica seria completamente distinta, podendo exigir emenda constitucional, 

aprovação de tratado ou acordo internacional -- no âmbito do Mercosul -- ou, no mínimo, a aprovação de uma lei”, diz o especia-
lista. “De todo modo, não vejo nenhuma possibilidade de uma moeda única sem a devida aprovação pelo Congresso Nacional”, 
conclui.

Fabiano Jantalia, sócio fundador do Jantalia Advogados, com 20 anos de experiência profissional e atuação nas áreas de Di-
reito Econômico, Direito Empresarial, Direito Bancário e Direito de Jogos.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Especialista aponta questões que 
prometem movimentar ambiente 

tributário brasileiro em 2023

Ano após ano, uma 
coisa é sempre certa: 
há mudanças tribu-

tárias no Brasil. Mas o ano que 
se inicia promete ser agitado no 
contexto tributário, com desta-
que para alguns temas que os 
profissionais de contabilidade, 
de direito tributário e, sobretu-
do, os contribuintes - pessoas 
físicas e jurídicas - devem ficar 
de olho. “Depois de um ano pra-
ticamente ‘parado’ por conta das 
eleições, 2023 pode provocar 
uma virada tributária, especial-
mente porque o novo governo 
precisará mostrar serviço depois 
de  eleições tão conturbadas”, 
aponta o gerente de Contabilidade e Controladoria do Grupo Positivo e coordenador dos programas de MBAs em Contabilidade e Fi-
nanças da Universidade Positivo (UP), Marco Aurélio Pitta. “A reforma tributária já foi prometida por diversos governos e não saiu do 
papel, mas se o Brasil pretende entrar na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), reformas precisam 
acontecer urgentemente”, ressalta.

O especialista chama atenção para a tributação no novo governo no eixo denominado Desenvolvimento Econômico e Sustentabi-
lidade Socioambiental e Climática. “O plano menciona comprometimento com uma ampla reforma tributária. Temas como a simpli-
ficação, redução dos tributos indiretos, combate à regressividade e aumento da progressividade estão dentre as promessas”, detalha 
Pitta, que relembra a reforma tributária baseada na PEC 110/19, que atualmente está parada no Senado, assim como estão outras duas 
propostas na Câmara - a PEC 45/19 e a PEC 7/20. “Enquanto a primeira é similar à PEC 110, a segunda é mais ampla, semelhante ao 
modelo norte-americano que possui três classes de tributos - sobre renda, consumo e propriedade -, podendo ser cobrados, ao mes-
mo tempo, por municípios, estados e União, dando autonomia para instituir a classe de tributos de acordo com as necessidades dos 
serviços locais”, explica o contabilista, que alerta também para uma nova proposta que apareceu no apagar das luzes de 2022: a PEC 
46/2022, protocolada pelo Senador Oriovisto Guimarães, que sugere a unificação dos impostos sobre consumo - ICMS e ISS -, com o 
intuito de reduzir a atual burocracia no país.

Segundo Pitta, para entrar na OCDE, o Brasil precisa alterar a forma de tributação de dividendos, além de reduzir o Imposto de Ren-
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e isentar o IR na participação de lucros para empregados. “Atualmente, existe um projeto de lei que prevê 
redução das alíquotas corporativas de IR para compensar a tributação sobre dividendos, de zero para 15%. Há também o PL 581/2019, 
que mexe diretamente no bolso dos trabalhadores, e para melhor, pois prevê o mesmo tratamento fiscal dado à distribuição de lucros 
ou dividendos aos sócios ou acionistas, com a possibilidade de isenção do IR.” Além disso, a Câmara dos Deputados aprovou, em 
dezembro de 2022, o Projeto de Lei Complementar 178/21, que cria o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias 
Acessórias. “O objetivo da medida é facilitar o cumprimento de obrigações como declarações e outras informações para o contribuinte 
com a instituição da Declaração Fiscal Digital (DFD), que terá informações dos tributos federais, estaduais, distritais e municipais de 
maneira a unificar a base de dados das Fazendas Públicas das três esferas de governo”, destaca.

Pitta também alerta sobre os novos limites para o Simples Nacional e o Microempreendedor individual (MEI), por proposta que 
já foi aprovada no Senado mas ainda está sob análise da Câmara, devendo ser votada ao longo de 2023. “O limite do MEI sairia dos 
atuais R$ 81 mil para R$ 145 mil. Empresas do Simples sairiam do teto de R$ 4,8 milhões atuais para R$ 8,6 milhões”, salienta o 
especialista, que também sugere outros temas tributários que o Supremo Tribunal Federal (STF) poderá julgar neste ano. “Provavel-
mente serão discutidas a exclusão das subvenções da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão do ISS da base de cálculo do 
PIS e da COFINS (R$ 35,4 bilhões) e a inconstitucionalidade da CIDE sobre as remessas para o exterior – com um impacto de R$ 
19,6 bilhões”, conclui.

Enzo Feliciano
enzo@centralpress.com.br

FOTO: ENVATO
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Banco de Dentes Humanos da Uesb 
contribui com a ciência da região

Como todo órgão humano, os dentes 
também possuem um destino científi-
co correto quando são “descartados”: 

o Banco de Dentes Humanos (BDH). Com o 
intuito de contribuir no estudo e aprendizado 
de estudantes do curso de Odontologia, a Uesb 
criou, por meio de um projeto de extensão, o seu 
Banco de Dentes Humanos.

O objetivo é fornecer dentes humanos para 
pesquisas e/ou atividades didáticas e laborato-
riais, além de contribuir no combate a prática 
ilegal de “doações”. Localizado no Módulo de 
Odontologia da Uesb, em Jequié, seu acervo 
varia pela quantidade de dentes extraídos de pa-
cientes que passam por cada setor cadastrado ou 
que desejam fazer uma doação.

Cabe ao BDH ser responsável pelas ativida-
des de recepção, preparação, desinfecção, manipulação, seleção, preservação, catalogação, estocagem, cessão, empréstimo e administração dos den-
tes doados, destinando o uso desses órgãos de forma responsável e ética. É fundamental que exista um controle severo dos procedimentos internos, 
incluindo o cadastro e o arquivamento das fichas dos doadores ou beneficiários.

Pesquisa – Um Banco de Dentes Humanos tem um importante papel no desenvolvimento de pesquisas, estimulando a relação ensino, pesquisa e 
extensão. Viviane Dourado, professora e coordenadora do projeto, destacou os benefícios da iniciativa para a área científica. “Nos dentes humanos, 
existem células tronco que são fundamentais em pesquisas para o desenvolvimento de tratamentos alternativos e cura para diversas doenças. Os den-
tes dão indícios de complicações em diversas áreas do corpo e sua percepção pode ajudar na melhoria de outras patologias”, pontuou.

Doações – As doações podem vir da comunidade, de acadêmicos ou de cirurgiões dentistas do município e região. Elas são recebidas de forma 
responsável, pois há um sigilo em relação às informações pessoais dos doadores. Cada órgão, instituição ou setor privado que queira doar deve for-
malizar a doação através da assinatura de um documento com consentimento do paciente e explicando para onde esse dente será doado, no caso em 
questão, para o BDH da Uesb.

“Os dentes que não estiverem vinculados ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por algum motivo, também podem ser doados 
ao BDH. Eles serão utilizados somente no treinamento de alunos da graduação. Já os dentes que são doados com o TCLE são disponibilizados para 
pesquisas”, evidencia a coordenadora. Dentes quebrados, cariados ou restaurados, além de coroas e raízes que estejam separadas também podem ser 
doados.

Assessoria de Comunicação - VCA 
Assessoria de Comunicação - VCA 

FOTOS: ASCOM UESB
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Pesquisadoras evidenciam o apagamento 
feminino na produção cultural brasileira

Obra coletiva destaca como a contribuição das mulheres 
para a música, dança e outras áreas artísticas é ignorada 

historicamente em diferentes regiões do país

Coordenado e escrito por advogadas, procuradoras da justiça, jorna-
listas e professoras, o livro Mulheres, Direito e Protagonismo Cul-
tural oferece subsídios para a proteção e promoção dos direitos cul-

turais sob a perspectiva de gênero. O título, lançamento da editora Almedina 
Brasil, fomenta uma discussão jurídica mais aberta e sensível à equidade entre 
homens e mulheres na efetividade dos direitos e liberdades culturais e na pro-
teção do patrimônio cultural material e imaterial brasileiro.

A obra coletiva é coordenada pela Mestre em Direito Constitucional e pre-
sidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, Cecília Nunes Rabelo; 
pela Procuradora do Estado de São Paulo, Flávia Piovesan; pela bacharela em 
Direito Vivian Barbour; e pela juíza de Enlace para a Convenção de Haia de 
1980, Inês Virgínia Soares, e reúne textos de 48 especialistas.

As pesquisas e dados resgatados pelas autoras invoca a importância de va-
lorizar o protagonismo feminino, compreendendo os desafios e as perspecti-
vas no âmbito jurídico. Dividido em quatro partes, o livro adota como pon-
to de partida a reflexão sobre as estruturas protetivas dos direitos e saberes 
culturais das mulheres, com destaque à contribuição delas para uma cultura 
jurídica feminista.

Na segunda parte, o volume apresenta a força feminina como motriz das 
políticas, patrimônios e direitos culturais no Brasil, compreendendo a voz e a 
experiência das indígenas, negras, campesinas, migrantes, dentre outras, sob 
o enfoque interseccional e pautado na diversidade cultural.

Os capítulos vão do protagonismo das catadoras de mangaba de Sergipe ao 
das cineastas da região do Cariri; da importância das mulheres no pagode baiano à ocupação dos espaços pelas humoristas no Ceará; da 
relevância das indígenas Iny Karajá para preservação da identidade do grupo até a transformação decorrente das lideranças femininas em 
comunidades indígenas. Esta seção também traz luz às memórias femininas apagadas das compositoras musicais.

Durante essas pesquisas, percebi muitas formas de apagamentos que submeteram as compositoras, mas quatro específicos, todos liga-
dos, direta ou indiretamente, ao discurso do patriarcado sobre a incapacidade da criação por parte das mulheres: usurpação dos direitos 
autorais por maridos ou parceiros, dúvidas não fundamentadas sobre a veracidade do pertencimento da obra, ausência marcante de dados 
biográficos mesmo sobre grandes nomes e, incrivelmente, dúvidas de biógrafos e pesquisadores – de outros compositores ou sobre elas 
mesmo – sobre a obra das compositoras. Culturalmente, as mulheres são bombardeadas desde crianças sobre a incapacidade de criar.

(Mulheres, Direito e Protagonismo Cultural, p. 131)

A terceira parte da obra é centrada na contribuição e resistência das mulheres para a memória coletiva e formação do patrimônio cultu-
ral. A diversidade de formas de estar no mundo e transformá-lo é trazida em capítulos que versam sobre o movimento político das negras 
nos últimos 50 anos no país, das ativistas e militantes contra a Ditadura Militar no Brasil, mulheres como protetoras das águas e, ainda, 
daquelas tratadas como feiticeiras nos Campos de Concentração do sertão cearense.

Por fim, o livro se concentra na voz e na experiência feminina, por meio de entrevistas com aquelas que contribuem para a vivência e 
o fortalecimento da cultura. Os relatos de uma parteira tradicional, da idealizadora do Ballet para Cegos e de uma multiartista encerram a 
obra falando sobre a missão, a leveza e o empoderamento das mulheres. A ideia, segundo as autoras, é oferecer um impacto emancipatório 
e transformador, tendo como princípio maior a prevalência da dignidade humana.

Ana Paula Gonçalves
anapaula@lcagencia.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Câmara entrega à PGR notícia-crime 
contra vândalos

O documento inclui dados de pessoas presas pela Polícia Legislativa

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), entregou, na manhã de hoje (16), ao procurador-geral da República, Au-
gusto Aras, a notícia-crime com informações sobre a apuração interna sobre a invasão e depredação da Casa, em 8 de 
janeiro. O documento inclui dados de pessoas presas pela Polícia Legislativa.

“O mínimo que podemos exigir” é a punição dos já identificados e dos que ainda serão identificados, disse Lira durante o 
encontro. “Muito mais do que a depredação do patrimônio público, mas por atentar contra as instituições, pelo risco que o Brasil 
correu”, afirmou o presidente da Câmara.

Nesta segunda-feira (16), Aras informou já ter 40 denúncias prontas, e que novas denúncias contra pessoas flagradas em atos 
de vandalismo no Senado e na Câmara devem ser apresentadas em breve, junto com a solicitação de outras medidas cautelares. 
“O Ministério Público tomará todas as medidas”, disse Aras.

Aras frisou haver sete inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal (STF) para apurar a condutas no dia 8 de janeiro. En-
tre os pedidos já feitos pelo Ministério Público Federal (MPF), está a investigação contra três deputados eleitos e, também, a 
inclusão do ex-presidente Jair Bolsonaro entre os investigados. As medidas já foram autorizadas pelo relator do caso, ministro 
Alexandre de Moraes.

Mais cedo, em entrevista coletiva, ao ser questionado sobre a punição aos três parlamentares do PL eleitos que participaram 
dos atos de invasão a prédios públicos, Lira disse não ver evidências contra eles ou “nenhum ato que corroborasse com os in-
quéritos”.

Ao ser perguntado sobre a inclusão de Bolsonaro entre os investigados, Lira respondeu que “cada um responde pelo que faz”. 
O presidente da Câmara acrescentou que “temos que ter calma neste momento, investigar todos os aspectos. Nossa fala não 
muda. Todos os que estiveram envolvidos com esses atos de vandalismo devem ser punidos”.

Por Luciano Nascimento / Agência Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

FOTO: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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Anatel inicia testes para envio de 
mensagens com alerta de desastres
Nesta primeira fase a funcionalidade será ativada em sete municípios

Começa a ser aplicada a partir de hoje (16) a nova forma de notificação de alerta de desastres para a população, enviadas 
pelos órgãos de Defesa Civil. A nova forma vai permitir que as mensagens apareçam na tela do celular de forma so-
breposta e destacada de outros conteúdos. A medida atende determinação da Agência Nacional de Telecomunicações 

(Anatel) e tem por objetivo “aumentar o potencial de prevenção de riscos de impactos de situações de emergência.”

Atualmente, as mensagens com os alertas de desastres são enviados pelos órgãos de Defesa Civil aos cidadãos pré-cadastra-
dos na plataforma em região que esteja sob risco. As informações são encaminhadas por SMS à população pelas prestadoras de 
telefonia móvel e vão diretamente para a caixa de entrada de mensagens do celular, necessitando ser aberta para visualização. 
Já a imagem necessita de ação do usuário para ser fechada.

Inicialmente serão feitos testes com as prestadoras de telefonia celular e órgãos de Defesa Civil nos municípios de Anápolis 
(GO), Petrolina (PE), Parauapebas (PA), Juiz de Fora (MG), Paranaguá (PR), Angra dos Reis (RJ) e Petrópolis (RJ). As pessoas 
interessadas em participar dos testes e receber as mensagens precisam se cadastrar no número 40199, informando o CEP da sua 
localidade.

“Nesta primeira fase, a funcionalidade será ativada, em exercício-piloto, em sete municípios e para os alertas encaminhados 
pelos órgãos competentes classificados como graves”, informou a Anatel.

Em operação desde 2017, a Solução de Notificação de Alertas via SMS (telefonia móvel) tem, hoje, mais de 9 milhões de 
usuários cadastrados. A Anatel informou que em dezembro deste ano vai testar uma nova modalidade de envio de alertas que 
não precisará de cadastro prévio e que contará com um alarme sonoro que será ativado mesmo quando o celular estiver em modo 
silencioso.

“O objetivo é complementar e auxiliar as ações dos órgãos de Defesa Civil na prevenção e mitigação dos impactos ocasiona-
dos por desastres naturais, alertando os cidadãos que estejam em localidades de risco de eventos como alagamentos, enxurradas, 
deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros”, informou a agência reguladora.

Por Luciano Nascimento / Agência Brasil
https://agenciabrasil.ebc.com.br/

FOTO: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVOL DO RIO DE JANEIRO
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JS.COMPORTAMENTO

Pesquisa mostra que férias curtas 
podem salvar relacionamentos

Todo mundo precisa de um tempo longe da agitação da vida 
cotidiana e as férias podem fazer maravilhas para sua conexão 

e felicidade geral no relacionamento
ASCOM - MEU PATROCÍNIO
imprensa@meupat.com

T irar férias com seu novo amor pode ser uma ex-
periência emocionante e romântica. Mas mesmo 
que vocês estejam juntos há algum tempo, ainda 

há coisas a considerar ao decidir quanto tempo sua viagem 
deve durar.

De acordo com pesquisadores finlandeses, tirar férias 
curtas pode trazer inúmeros benefícios. O estudo é da Uni-
versidade de Tampere, na Finlândia e sugere que oito dias 
é a quantidade perfeita de tempo para ficar longe de casa. 
Podendo reduzir o estresse, melhorarar a produtividade, a 
criatividade e aumentar os níveis de felicidade.

O especialista em relacionamentos bem-sucedidos do 
MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, acredita também que oito 
dias é o tempo ideal para passar com um novo amor. O casal terá um curto período de tempo juntos, mas que pode ser 
muito intenso, especialmente para se conhecerem e se apaixonarem ainda mais. Por isso, ele separou três motivos que 
fazem com que as férias curtas seja a escolha certa.

“Férias curtas permitem que casais criem memórias únicas e muito marcantes, além de não permitir que enjoem ou se 
estressem com a companhia do outro, por ser pouco tempo. Oito dias é a quantidade perfeita de tempo para uma esca-
pada romântica com seu novo amor. Além disso, fazer pausas regulares no trabalho pode ajudá-lo a se sentir revigorado 
e recarregado, fazendo com que seu retorno te deixe muito mais produtivo.” diz Caio.

Crie memórias duradouras
Uma viagem curta permite que os casais criem memórias duradouras sem sentir muita pressão ou estresse. Você não 

precisa se preocupar em preencher cada minuto com atividades, você pode simplesmente aproveitar a companhia um 
do outro e explorar novos lugares juntos. Férias de oito dias darão a vocês tempo suficiente para se conhecerem melhor 
enquanto criam memórias especiais que durarão para sempre.

Uma chance de crescer mais perto
É uma oportunidade incrível para se conhecerem melhor e se aproximarem como casal. Passe algum tempo desfru-

tando de atrações turísticas tradicionais locais, mas também certifique-se de deixar algum espaço para momentos es-
pontâneos e atividades que revelam seu verdadeiro eu.

“Reserve um tempo para aprender sobre os gostos e desgostos, interesses e hobbies um do outro. Além de explorar 
os arredores e participar de atividades emocionantes, como passeios, caminhadas, jantares e até uma noite regada a 
romance. Esta é a maneira ideal de conhecer alguém melhor e se divertir ao mesmo tempo.” indica Caio.

O equilíbrio perfeito entre intimidade e aventura
As férias também podem proporcionar equilíbrio entre estar sozinho e estar junto. Muitas pessoas precisam de seu 

próprio espaço para se sentirem equilibradas, enquanto outras precisam de mais tempo de qualidade com o parceiro 
para se sentirem conectadas.

Oito dias permitem que os casais encontrem esse equilíbrio, proporcionando tempo suficiente para recarregar as ba-
terias, ao mesmo tempo em que dão aos parceiros tempo de qualidade suficiente para aprofundar sua conexão.

Portanto, se você está procurando maneiras de se manter saudável, feliz e produtivo em seu relacionamento ou está 
procurando oportunidades extras de vínculo com alguém especial, considere fazer uma pausa de oito dias da realidade!

FOTO: DIVULGAÇÃO
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... a previsão é 
que o setor de 
gamificação 
fature mais de 
US$ 22 bilhões 
até dezembro 
desse ano…

POR SAMIR IÁSBECK

O SUCESSO DA GAMIFICAÇÃO NO 
MERCADO FINANCEIRO

N os últimos anos pudemos observar a intensa popularização das estratégias de ga-
mificação, que são focadas na melhora do engajamento, interação e integração dos 
consumidores e usuários das mais variadas plataformas com as empresas e os pro-

dutos e soluções oferecidos por elas. De acordo com um levantamento da P&S Market Re-
search, empresa de consultoria, a previsão é que o setor de gamificação fature mais de US$ 
22 bilhões até dezembro desse ano, valor muito significativo e que mostra como a área está 
crescendo.
 
Números tão expressivos como esse só poderão ser alcançados graças à aderência da ludi-
ficação por diversos segmentos, como varejo, saúde, educação, RH e, mais recentemente, 
pelo mercado financeiro. De maneira simplificada, ela é caracterizada pela aplicação de 
mecânicas, elementos e lógicas de jogos, tais como métodos de pontuação, ferramenta de 
feedbacks rápidos, designs criativos, rankings, storytelling, recompensas e componentes 
visuais de progresso, em atividades fora do contexto dos games, com o objetivo de tornar 
esses exercícios mais divertidos, leves, motivadores e cativantes para aqueles que estão en-
volvidos nas dinâmicas.
 
Ela pode ser aplicada em diversas ações e tarefas, e, por dialogar com as novas tecnologias, 
como inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, outras ferramentas de atração de 
usuários e ter apresentado resultados positivos, chamou a atenção do setor de finanças.
 
Um caso recente que exemplifica essa adoção é o anúncio do Banco do Brasil sobre as mu-
danças no modelo de conta que disponibiliza para o público com menos de 18 anos. A insti-
tuição financeira percebeu que eles têm uma preferência pelo digital e por funcionalidades 
inovadoras e mais tecnológicas, e resolveu apostar nisso.
 
Agora, os usuários ativos nessa faixa etária terão acesso ao BB Cash, uma conta que pode 
ser aberta de maneira online e possibilitará o uso dos produtos já oferecidos, como PIX e 
aplicação em investimentos, e também novas funções voltadas a educação financeira e base-
adas em gamificação, que engajem e estimulem os clientes a interagir cada vez mais com o 
banco e todo esse ambiente. Com essas ações, a ideia é duplicar a quantidade de clientes até 
18 anos nos próximos dois anos.
 
Outro exemplo que aponta para a disseminação das estratégias de ludificação nesse mercado 
é o Nunos, programa de recompensas do Nubank. Ele conta com missões e outras tarefas 
ligadas à rotina financeira, como pagamento de contas e utilização do cartão, e presenteia os 
usuários com prêmios surpresas quando as ações são cumpridas. Isso incentiva os clientes a 
realizarem toda a sua jornada financeira pelo aplicativo deles.
 
Com o sucesso dessas iniciativas, a tendência é que as instituições financeiras passem a 
utilizar cada vez mais a gamificação e invistam em novas ferramentas que estimulem não 
apenas o consumo da população, como também ajudem a criar uma relação mais próxima, 
inteligente e comprometida com esse universo.

Samir Iásbeck é CEO 
e Fundador do Qranio, 

plataforma LMS/
LXP customizável de 

aprendizagem que usa a 
ludificação para estimular os 

usuários a se envolverem com 
conteúdos educacionais em 

todos os momentos

OBSERVAÇÃO: Os artigos publicados não traduzem a opinião do Jornal do Sudoeste. Sua publicação 
tem como objetivo estimular o debate de ideias no âmbito político, cultural, científico e social.
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