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Ricardo Mituti – Consultor – O jornalista ligado 
à esportes, desde inicio de sua “longa “ carreira, 
lançou seu segundo livro, colocando seu indicador, 
numa profunda ferida urbana. O cenário é a capital 
paulista, com seus desvarios, sua extenuante pressa, 
desamores e, muito progresso. Numa estória, muito 
bem urdida, seu âmago, além de problemas familia-

res, nos quais diversas personalidades envolvem-se, num jogo 
de amor e frequente falta deste, um gesto de absoluta solida-
riedade, amor ao próximo e risco, afl ora. Trata-se de adoção. 
Uma solução, que quando buscada, gera algum problema. Numa 
sofi sticada trama, o sagaz autor, com suas peripécias literárias, 
prende o leitor. Temos uma fi cção, muito realista. Bom!

Órfãos de São Paulo
Ricardo Viveiros – Sesi – SP – O laureado 

jornalista biografou um dos mais importantes 
Ministros do Supremo Tribunal Federal: Sydney 
Sanches. Personagem central em um dos momentos 
sensíveis da politica nacional, quando na presidência 
da casa: o impeachment do Collor de Melo, e noutro 

não menos emblemático: decisão de levar à Presidência da 
Republica, o então vice, José Sarney. Entre o canto e o futebol, 
desde menino, encantou-se pelo Direito. Dotado de extrema e, 
sincera modéstia, sempre dizia-se funcionário da justiça! Nossa 
sociedade está carente de personalidades ilibadas, semelhantes à 
do Ministro. Deve ser lido por todo brasileiro de qualquer idade. 
Um belíssimo exemplo a ser seguido. Notável!

Justiça Seja Feita

Carlos Seabra - Ofi cina Digital – Interes-
sante tese, proposta pelo educador Carlos Seabra, 
ferrenho batalhador, pela boa educação e cultura 
nacional. Além dos ensinamentos, nele contidos, há 
ao menos mais dois aspectos, que tornam a edição 
extremamente palatável. Está instalada numa pla-

taforma digital, não há edição impressa. Sua leitura/aplicação 
é totalmente gratuita, basta acessar www.ofi cina.com.br/essia, 
que de maneira leve, fácil, todavia sem perda de seu excelente 
conteúdo, o interessado poderá usufruir de ótimos, factíveis e 
práticos ensinamentos, bem como conhecerá outras obras de 
semelhante teor. Útil!

Jogos na Educação
Antonino Infranca – Dobradura – Quatro casos amoro-

sos, que atravessaram tempos, quebraram paradigmas e lança-
ram por terra o estigma da mulher coadjuvante, são analisados 
à luz da fi losofi a, não uma fi losofi a meramente questionadora, 
e sim, esclarecedora. Mulheres fortes, bravas, atuantes e com 
sua terna sensibilidade, infl uenciadoras, dominantes, na melhor 
utilização do termo. Impactante.

Os Filósofos e as Mulheres

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

Com apresentação de Ralph Peter.
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O gerenciamento de 
qualquer crise segue 
mais ou menos os 
preceitos básicos, 
o que muda são as 
características do 
ambiente onde elas 
acontecem

Frequentemente sur-
gem questionamen-
tos sobre como é que 

se faz  gerenciamento de 
crise nas redes sociais.E o 
que se pode afirmar com 
toda a certeza é que  não 
existe uma receita pronta 
e acabada. Cada crise é 
única e cada situação deve 
ser analisada e tratada de 
maneira adequada para que 
o problema seja resolvido 
rapidamente e com o mí-
nimo de danos à imagem 
do cliente. 

No entanto, alguns passos 
devem ser considerados na 
hora de gerenciar uma crise 
on-line. A primeira ação 
que deve ser lembrada é 
que: quanto mais tempo se 
demora para reagir à crise, 
mais ela aumenta. Proble-
mas em qualquer esfera 
da vida não desaparecem 
sozinhos, só pioram com 
o tempo se a gente der 
as costas. Com as crises 
corporativas, a lógica é a 
mesma. 

Sendo assim a rapidez 
conta muitos pontos para 
diminuir a repercussão da 
crise na internet, é impor-
tante que se dê a primeira 
resposta já nos primeiros 
minutos. É importante con-
tar com respostas padro-
nizadas, sem margem para 
ampliação do problema. 

Assim, mesmo que não se 
tenha todas as informações 
necessárias para um posi-
cionamento oficial, é possí-
vel responder rapidamente, 
mostrando que as críticas 
estão sendo consideradas 
e analisadas e que logo 
que exista uma resposta 
oficial ela será trabalhada 
da melhor forma.

Quando necessário, fale 
diretamente com o cau-
sador da crise, ou seja, 
converse por meio de 
mensagens diretas com 
quem está reclamando do 
serviço, produto ou marca 

para o qual você trabalha. 
Busque todas as infor-
mações que dão motivo à 
reclamação/crise, porque 
com isso conseguirá res-
ponder publicamente de 
modo mais assertivo e sem 
deixar margem para mais 
questionamentos.

Cada pessoa e cada crítica 
precisam ser respondidas  
em tempo razoável, porque 
isso faz toda a diferença. É 
preciso demonstrar impor-
tância com cada especta-
dor, a partir do tratamento 
dispensado a cada crítica, 
os reclamantes podem en-
tender seus casos e expor 
sua opinião positiva a partir 
da resposta que receberem.

Apesar de parecer obvio, 
é sempre bom lembrar, seja 
honesto, não invente uma 
história para se justificar 
genericamente no meio de 
uma crise. Todo ser humano 
é passível de falhas e sendo 
as organizações cuidadas 
por pessoas, os erros po-
dem acontecer. 

Todos os dias novas polí-
ticas são pensadas e postas 
em prática para minimizar 
o número de falhas nas 
corporações, no entanto, 
caso aconteça algum pro-
blema, trate-o como um 
problema, não se isente de 
culpa e busque formas de 
resolvê-lo da melhor forma 
possível para a empresa e 
para o reclamante.

Sim, devemos assumir 
que erramos e mostrar o 
que vai ser feito para que 
isso não aconteça mais, 
as pessoas confiam mais 
em empresas com política 
efetiva de transparência 
na relação com o público 
e respeito por ele.

É preciso aprender com 
cada erro, as crises aconte-
cem, no entanto, é necessá-
rio entender seus motivos 
e trabalhar para que não 
voltem a se repetir e que 
com competência e trans-
parência o problema seja 
solucionado, com o mínimo 
possível de danos à imagem 
corporativa.

(*) - É jornalista, mestre em 
comunicação social pela USP

e diretora da Vervi Assessoria de 
Comunicação, empresa que há

35 anos atua na área
de comunicação corporativa

(veralucia@grupovervi.com.br). 

Gerenciamento de crise em 
tempos atuais: como lidar 
com os problemas virtuais

Vera Lucia Rodrigues (*)

No ano passado, o índice 
era de 73%. A conclusão 
é de um levantamento 

feito pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela 
Confederação Nacional de Di-
rigentes Lojistas (CNDL) em 
todas as capitais. Na segunda 
colocação, aparecem os em-
préstimos em bancos e fi nan-
ceiras, que lideravam o ranking 
em 2016 com 75% e agora estão 
dez pontos percentuais abaixo.

Na sequência, aparecem os 
cartões de crédito (65%), os 
cheques especiais (64%), o 
crediário (60%), os cheques 
pré-datados (51%), o fi nancia-
mento de automóveis e motos 
(50%), o crédito consignado 
(38%), o financiamento da 
casa própria (27%) e as men-
salidades escolares (24%). Na 
avaliação da economista-chefe 
do SPC Brasil, Marcela Kawa-
uti, por mais que a economia 

A vida fi nanceira do brasileiro
ainda não está em situação confortável.

Cartão de loja é o tipo de crédito 
que mais leva à inadimplência

Os cartões de loja são hoje a forma de fi nanciamento que mais leva o consumidor para a inadimplência. 
Entre os devedores que têm esse tipo de cartão, 80% estão com o nome sujo justamente por causa dele

difi cultando cada vez mais o 
pagamento”.

O estudo revela também que 
os devedores brasileiros conti-
nuam assumindo novos com-
promissos fi nanceiros, mesmo 
não estando em dia com os que 
já tinha. Nesse cenário, o maior 
crescimento é o das compras 
feitas em carnês e crediários. 
A incidência em um ano foi 
de 11% para 21%. O cartão de 
crédito também teve expansão 
expressiva, de 40% para 48%.

Nas dívidas em razão da 
contratação de serviços, as 
maiores altas foram com tele-
fonia (53%), com expansão de 
11 pontos percentuais entre 
2016 e 2017, e das contas de 
TV por assinatura e internet, 
de 33% para 44%. Isso in-
dica que o consumidor está 
priorizando manter em dias 
as contas mais importantes, 
como água e luz (ABr).

A
rq

ui
vo

/A
B

r

brasileira comece a dar sinais 
de melhora, a vida fi nanceira 
do brasileiro ainda não está em 
situação confortável.

“O desemprego está estável, 
mas elevado, e a renda segue 
menor do que nos anos ante-
riores à crise. Com orçamento 
curto, o brasileiro se depara 

com difi culdades para pagar 
as dívidas”, explica. “Por isso 
é preocupante que as dívi-
das bancárias se posicionem 
entres os primeiros coloca-
dos, porque a incidência de 
elevados juros por atraso faz 
com que essas dívidas cres-
çam de maneira acelerada, 

O resultado positivo de alte-
ração na próstata não é o veredi-
to de um câncer. A glândula, en-
contrada somente nos homens, 
apresenta duas importantes 
complicações que merecem 
ser diferenciadas. Segundo o 
urologista do Complexo Hos-
pitalar Edmundo Vasconcelos, 
Fernando Almeida, o órgão 
pode desenvolver a hiperplasia 
benigna, que não tem relação 
com o tumor maligno.

Os principais fatores que 
diferem estas duas doenças são 
os sintomas e a ausência deles. 
Almeida explica que, no caso da 
hiperplasia, que se caracteriza 
pelo aumento da glândula de 
forma benigna, indícios claros 
são constatados, como jatos 
de urina fracos, difi culdade ao 
urinar e idas constantes ao ba-
nheiro. Já em quadros de câncer 
na próstata, o cenário é diferente.

“O câncer de próstata é um 
tumor que surge geralmente 
pequeno e, por isso, não apre-
senta sintomas. Para conseguir 
detectar esse problema, ainda 
em sua fase inicial, é indicado 
que homens com histórico 
familiar procurem um médico 
após 45 anos e, aos 50 anos, 
para quem não tem casos na 
família”, adverte o especialista.

Para um diagnóstico mais 
preciso, dois tipos de exames 
são aconselhados ao paciente. 
O primeiro é o de sangue, de-
nominado Antígeno Prostático 

Específi co (PSA), e o de toque 
retal, que detecta apenas o tu-
mor já palpável. Com esses dois 
resultados, o médico consegue 
dimensionar o risco da doença 
e pedir, caso necessário, uma 
biopsia.

O urologista ressalta ainda 
que atualmente existe uma 
preocupação maior com o tipo 
de tumor e o tratamento ade-
quado. Por apresentar caracte-
rísticas, como alta prevalência 
e evolução lenta, são feitas 
avaliações da necessidade de 
realizar a cirurgia para a remo-
ção da próstata.

“Estima-se hoje que entre 
10% a 15% dos homens terão 
o tumor. A grande discussão 
é que, em função da evolução 
lenta, demora a ter metástase 
e aparecimento da doença após 
os 50 anos, existe uma chance 
muito grande de a pessoa mor-
rer de outras causas e não do 
câncer”, reforça.

Apesar desse novo olhar 
para a doença, o alerta para o 
diagnóstico precoce mantém-
se. Como frisa o médico, as 
chances de cura aumentam 
quando o tumor é descoberto 
cedo. “Quando conseguimos 
diagnosticar um pequeno nódu-
lo e ainda no início, as chances 
de cura são de acima de 90%, 
chegando a 95%, de acordo com 
o tipo de câncer de próstata”.

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

A época mais esperada pelos 
brasileiros está chegando: o 
verão! E com ele aquele desejo 
profundo de se livrar de uma 
vez por todas da barriga salien-
te! Algumas pessoas, apesar da 
dieta e da prática de exercícios, 
não conseguem se ver livre do 
excesso de volume na região 
abdominal e a explicação pode 
estar na postura!

Isso mesmo, o modo como você 
anda ou se senta pode afetar 
muito o aspecto da sua barri-
ga. “Uma boa postura tem um 
grande impacto na forma como 
trabalhamos a nossa muscula-
tura abdominal. “Manter-se com 
o corpo ereto exige que nossos 
músculos estejam em equilíbrio, 
ou seja, nenhuma cadeia muscu-
lar pode ganhar a “guerra”, pois 
isto impede a correção postural. 
Quando este equilíbrio acontece, 
temos a impressão de que a bar-
riga está mais reduzida, explica 
a fi sioterapeuta especialista nos 
métodos RPG e Pilates, Walkiria 
Brunetti.

“Quando a postura não é boa, 
é um sinal de que os músculos 
foram postos para “dormir” e 
estão “largados”. Se a pessoa 
já tem alguma adiposidade 
nessa região, certamente pa-
recerá maior. Os músculos 
fi cam encurtados e o quadril 
se projeta para frente, o que 
dá a impressão de que a barriga 
está maior do que realmente é”, 
explica Walkiria.

Alteração na próstata não 
é sinônimo de câncer

Barriga saliente pode ser 
resultado da má postura

Além de manter os bons há-
bitos, como uma alimentação 
saudável e praticar atividade 
física, quem enfrenta o problema 
postural que afeta a região do ab-
dômen pode apostar no RPG (Re-
educação Postural Global). “O 
método alonga os músculos das 
cadeiais anterior e posterior do 
corpo de maneira global, fazendo 
com que o quadril volte para a 
sua posição neutra e, por meio 
desse reequilíbrio muscular, o 
abdominal que estava projetado 
para frente irá se recolocar”, 
comenta a especialista. 

Depois que a postura é corri-
gida, é importante manter uma 
atividade para fortalecimento 
muscular, como o Pilates. “A 
técnica é importante para forta-
lecer os músculos do CORE (ab-
domen, glúteo, paravertebrais e 
assoalho pélvico), além de trazer 
inúmeros outros benefícios”, diz 
Walkiria. Uma postura correta 
também é fundamental para 
quem pratica atividade física, 
pois a musculatura do core, além 
de segurar a coluna no lugar, 
ajuda a estabilizá-la, reduzindo 
as chances de lesão.
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