
Quando você pensa em 

trabalho remoto, o que 

vem a sua mente? Para 

alguns, estar sentado 

em um escritório 

das 8h30 às 17h30 é 

a única maneira de 

tornar o seu dia a dia 

realmente efetivo

Inúmeras empresas, no 
entanto, já reconhecem 
os benefícios de, ao menos 

alguns dias por semana, colo-
carem em prática o trabalho 
remoto. Outras, trabalham 
totalmente sem ter uma base 
física em que todos fi quem 
juntos. Mais produtividade, 
equipes globais, equilíbrio 
com a vida pessoal e, de que-
bra, evitar a hora do rush no 
caminho para o trabalho. 

Conforme o trabalho remoto 
vai se tornando parte do tecido 
de nossas vidas profi ssionais, 
precisamos encontrar for-
mas de abraçá-lo e torná-lo 
melhor. O primeiro passo 
nesta jornada é lembrar que 
o trabalho remoto não é só 
uma questão da sua produti-
vidade individual quando você 
não está em um escritório: é 
necessário também descobrir 
como trabalhar junto como 
uma equipe remota ou virtual. 
Então juntamos algumas dicas 
para que pessoas e equipes 
possam aproveitar ao máximo 
o trabalho remoto.

Dicas para produtividade 
fora do escritório:
 • Crie algumas fronteiras. 

Mesmo se você não possui 
espaço para um escritório 
em casa, é importante 
criar um espaço de tra-
balho dedicado. Se você 
trabalha no conforto de 
sua cama, pode ser ten-
tador tirar aquela soneca. 
(Também pode ser mais 
difícil dormir quando for 
a hora certa).

 • Defi na uma rotina. Quan-
do você não precisa per-
der tempo no trânsito para 
o trabalho, você ganha de 
volta um tempo precioso 
no seu dia. Mas com horas 
adicionais (e mais fl exí-
veis), você ainda precisa 
pensar em como estrutu-
rar o seu dia. Adotar uma 
rotina pode deixá-lo mais 
produtivo e criativo.

 • Faça intervalos. Pode ser 
difícil ‘desligar’ quando 
seu trabalho e sua vida 
estão acontecendo no 
mesmo lugar. Mas é impor-
tante se lembrar que você 
pode e deve fazer interva-
los. Evite a loucura ao ir 
para a academia, levar o 
cachorro para passear ou 
tomar um cafezinho.

 • Compartilhe seu status. 
Não importa se é atu-
alizando seu status na 
ferramenta de chat ou 
mandando mensagens, 
certifique-se de se co-
municar com o restante 
da sua equipe. Se você 
fi car offl ine, forneça um 
contexto sobre o porquê 
e quando você estará de 
volta em uma mensagem 
de ausência.

 • Transforme o vídeo em um 

amigo. Pode ser tentador 
não mostrar o seu rosto 
(especialmente se você 
não tirou o pijama ainda) 
mas quando você puder, 
experimente fazer reuni-
ões por vídeo em vez de 
apenas ligações. Interação 
face a face pode levar a 
várias pistas não verbais. 
Sem o vídeo você está per-
dendo todos esses sinais, 
e sua chance de construir 
relacionamentos.

 • Pense nos fusos horários. 
Se você possui um colega 
de trabalho na Europa que 
está sempre fi cando acor-
dado até mais tarde para 
suas chamadas semanais, 
ofereça fazer um rodízio 
do horário de reunião para 
que você possa compar-
tilhar a inconveniência 
de trabalhar em fusos 
diferentes.

Dicas para fazer uma 
equipe remota funcionar:
 • Defina algumas regras 

básicas para a comunica-
ção em equipe. Em uma 
reunião pessoal ou virtual, 
juntem-se para decidir 
uma ‘carta da equipe’ para 
comunicação. Descubra 
em que situações todos 
vocês deverão usar vide-
oconferência, ligações te-
lefônicas, chat ou e-mail, e 
defi na uma ordem de pre-
ferência. Entre em acordo 
com relação a algumas 
regras básicas, como ‘sem 
cópia oculta nos e-mails’ 
para que todos tenham 
uma noção clara do que 
não fazer. É importante 
que isso seja um esforço 
conjunto, com input de 
toda a equipe (não apenas 
uma instrução direta do 
líder).

 • Mantenha contato com 
a equipe. Faça reuniões 
de videoconferência com 
a equipe inteira se for 
possível. Veja o rosto de 
todo mundo e permita 
um certo tempo para 
conversas casuais para 
ajudar a construir os re-
lacionamentos pessoais e 
os laços da equipe.

Se você é um líder, é neces-
sário guiar, desenvolver e às 
vezes ter conversas difíceis 
com as pessoas que você 
lidera, tudo isso remotamen-
te. Defi na reuniões de vídeo 
regulares e individuais com 
seus funcionários diretos. 
Experimente dar feedback 
dessa forma, em vez de por 
e-mail, que pode ser mal in-
terpretado. E contrate bons 
comunicadores. Ao contratar, 
geralmente focamos em habili-
dades específi cas, experiência 
prévia e encaixe cultural. 

Mas quando você está cons-
truindo uma equipe remota, 
é necessário medir as habi-
lidades virtuais também. O 
trabalho remoto requer boas 
habilidades para ouvir, colabo-
rar e se comunicar. Converse 
com os candidatos da mesma 
forma que você conversa no 
trabalho durante o processo 
de entrevista: pessoalmente, 
por telefone, usando vídeo e 
e-mail.

(*) - É especialista em
conteúdo da Evernote. 
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Pesquisadores descobriram 
ambientes naturais, estruturas de 
sepultamento e representações 
de divindades gregas de 2.700 
anos atrás em sítio arqueológi-
co de Selinunte, antiga cidade 
grega ao sudoeste da Sicília, 
na Itália. As descobertas foram 
possíveis graças à tecnologia de 
uma termocâmera “que revelou 
anomalias térmicas associadas 
a importantes estruturas de 
sepultamento, de 2.700 anos 
atrás”, de acordo Fabio Pallotta, 
arqueólogo da Universidade de 
Camerino, responsável pelas es-
cavações do Parque Arqueológico 
de Selinunte. 

Foram descobertas também 
antigos encanamentos gregos e 
locais dedicados a cultos religio-
sos. “Encontramos em Selinunte 
as canalizações construídas pelos 
gregos, através das quais a água 

O rigoroso inverno deste ano afeta 
também o Sul dos Estados Unidos. No 
Kentuchy, Loisiana, e Texas  as rodovias 
congelaram e acidentes foram registrados 
na terça-feira (16). Ontem (17),  o governo 
da Loisiana, do Texas e da Georgia fecha-
ram algumas rodovias estaduais. Escolas 
também suspederam as aulas. Na Georgia, 
onde nevou na madrugada de ontem, as 
baixas temperaturas também congelaram 
as rodovias e impediram o tráfi co normal 
de veículos também na área urbana das 
cidades. 

O frio intenso deste ano já provocou o 
fechamento de escolas em duas ocasiões. 
Na área metropolitana de Atlanta, Georgia, 
os alunos fi caram sem aulas dois dias em 
novembro e hoje as aulas também foram 
suspensas. Na região sul dos Estados Uni-
dos dias de neve são inusuais e em média 
neva dois ou três dias por ano. Como não 
neva muito nestas regiões, os governos lo-
cais não investem em maquinário sufi ciente 
para retirar o gelo das rodovias.

O gelo acumulado nas rodovias causou 
acidentes ontem no Texas. A imprensa local 
noticiou mais de 30 acidentes rodoviários 
no sudeste do estado, região mais afetada 

Batizadas de “baby gangs”, 
os grupos chamaram a 
atenção dos moradores 

locais por conta das agressões 
contra um adolescente de 15 
anos que foi alvo de socos e 
pontapés de dois outros jovens.

Outro episódio que chamou 
muita atenção foi o esfaquea-
mento de um rapaz de 17 anos, 
chamado Arturo, em dezembro. 
Ele voltou às aulas na terça-
feira (16) após fi car semanas 
internado em um hospital. 
Além disso, foram registradas 
dezenas de agressões contra 
moradores de rua que buscam 
abrigo à noite na Galleria Um-
berto I, no centro de Nápoles.

Para tentar enfrentar a situa-
ção, a polícia local começou a 
fazer uma vigilância e uma in-
vestigação maior contra as “baby 
gangs” e anunciou a prisão de 
sete pessoas nesta terça-feira. 
Destes, quatro são menores 
de idade. Todos são acusados 
de planejar e realizar 17 ações 
violentas em apenas dois meses. 

Itália vive onda de ataques 
cometidos por gangues de crianças
A cidade de Nápoles apertou o cerco contra as gangues formadas por crianças e adolescentes, após 
diversos episódios de violência contra jovens e moradores de rua serem registados nas últimas semanas

“O primeiro, é contra o aban-
dono da escola que já deu bons 
frutos no Rione Sanità. O se-
gundo é para os educadores de 
estrada que serão enviados para 
as quadras em risco e, por fi m, 
em colaboração com o Tribunal 
de Menores, a possibilidade de 
levar às audiências os pais dos 
envolvidos em crimes do tipo 
associativo, como no caso da 
máfi a”, explicou.

Na quarta-feira (17), uma 
manifestação pacífi ca reuniu 
cerca de duas mil pessoas no 
centro de Nápoles, com desti-
no à estação metropolitana de 
Chiaiano. O local foi escolhido 
por ser o ponto onde o menino 
de 15 anos foi agredido. Além 
de estudantes, moradores da 
cidade também se juntaram 
ao protesto e pediram que as 
instituições públicas façam 
mais para evitar esse tipo de 
crime. “Não é culpa de Gomor-
ra, é culpa do Estado”, dizia 
uma das faixas carregada pelos 
manifestantes (ANSA).

Manifestação em Nápoles pediu mais

segurança para moradores e jovens.
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O grupo sempre agia próximos 
aos bares e à estação ferroviária 
da cidade, usando armas falsas 
para roubar dinheiro, carteira e 
celulares das vítimas.

Já o governo italiano anun-
ciou o reforço de mais de 100 
homens nas zonas napolitanas 
mais afetadas pelas gangues. 

Segundo o ministro do Interior, 
Marco Minniti, esses grupos 
tem características de ações 
“terroristas” e extremamente 
organizada. Além de atuar na 
repressão, o governo de Roma 
anunciou que vai colocar em 
prática três projetos de pre-
venção para jovens.

Baixas temperaturas congelam rodovias 
e fecham escolas no Sul dos EUA

O governo da Loisiana, do Texas e da Georgia fecharam algumas rodovias estaduais. 

Escolas também suspederam as aulas.
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pelo clima frio. O Serviço Metereológico 
Nacional previa ventos gelados para ontem 
e hoje, com temperaturas inferiores a me-
nos 10ºC para Texas, Arkansas, Louisiana, 
Alabama, Mississippi, Geórgia, Tennessee, 
Kentucky, Kansas e Missouri.

Na Georgia em algumas regiões, a 
sensação térmica chega a menos 18ºC 
por causa dos ventos gelados. Este já é 
considerado o inverno mais rigoroso nos 
Estados Unidos e no Canadá, das últimas 
décadas (ABr).

Selinunte, localizado na costa sudoeste da Sicília,

foi fundada no século VII A.C. por colonos gregos.

Com quase 100 mil casos, o nú-
mero de pessoas que tiveram febre 
chikungunya durante o ano de 
2017 no Ceará foi mais que o triplo 
do apresentado em 2016, quando 
foram confi rmados 31.482 casos. 
Considerando todos os casos suspei-
tos notifi cados (136.273), o estado 
respondeu por 73% dos registros 
de todo o Brasil – 185.605 casos 
prováveis, segundo o Ministério da 
Saúde.

De acordo com a técnica do Núcleo 
de Controle de Vetores da Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), Ricristhi 
Gonçalves, o pico foi causado pela 
suscetibilidade da população à nova 
doença, que começou a aparecer 
no estado no fi nal de 2015, aliado 
à proliferação do mosquito Aedes 
aegypti. Dos 99.984 casos confi r-
mados, 162 resultaram em óbito.

No ano passado, a secretaria im-
plantou medidas para combater os 

Arqueólogos encontram artigos 
gregos de 2.700 anos atrás

chegava às casas, além de novos 
ambientes domésticos destinados 
ao culto, como, por exempl,o 
altares cilíndricos”, contou, por 
sua vez, Enrico Caruso, diretor do 
parque arqueológico. Além disso, 
os pesquisadores encontraram 
a representação de uma deusa 
grega antiga, Hécate. 

Segundo o diretor do local, “a 
recuperação em Selinunte é a 
mais antiga de Hécate em todo 
o mundo grego” Os arqueólogos 
também localizaram vasos dos 
coríntios, objetos ornamentais, 
estátuas e uma fl auta, todos da 
Antiga Grécia. A área do Parque 
Arqueológico de Selinunte está 
entre as maiores da Europa. Os 
motivos da destruição da cidade 
ainda são desconhecidos pelos 
arqueólogos, que iniciaram pes-
quisas no local há cerca de um 
ano (ANSA).
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Ceará concentrou 73% dos casos suspeitos de chikungunya no Brasil em 2017
focos do Aedes aegypti, transmissor 
da chikungunya e também da den-
gue e do vírus Zika. No período, foi 
liberado incentivo fi nanceiro de R$ 
10 milhões para ser distribuído entre 
os municípios que apresentassem 
bons indicadores, com cobertura 
de visita domiciliar por agentes 
de saúde e endemias, criação de 
comitês municipais e a realização 
do Levantamento Rápido de Índice 
para Aedes aegypti (LIRAa).

“Tentamos criar um ambiente des-
favorável para o mosquito. Conse-
guimos uma boa adesão das cidades. 
Hoje, não há nenhum município que 
não tenha atingido 80% de cobertura 
de visita domiciliar. Esperamos ter 
resultados na transmissão das doen-
ças e, especialmente, a redução dos 
casos de chikungunya”. Do total de 
casos confi rmados de chikungunya 
no Ceará, mais da metade (57.435) 
foram registrados em Fortaleza. 

Como forma de enfrentar os 
desafi os impostos pelas doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti, a 
lei 9.835, de 2011, que criou normas 
para evitar a propagação da dengue 
na cidade, foi atualizada para deixar 
mais claras as responsabilidades 
da administração municipal e da 

população. O gerente da Vigilância 
Ambiental de Fortaleza, Nélio Mo-
rais, explicou que a atualização da lei 
deixou mais claros os procedimen-
tos para autuação de moradores que 
não combatem focos do mosquito 
e para a garantia do acesso dos 
agentes de saúde e endemias nas 

propriedades. 
“A intenção não é partir para a 

multa pela multa, mas educar e fazer 
com que todos os pares assumam 
um compromisso. A chikungunya 
chegou e pegou toda uma população 
suscetível. Não vencemos nem a 
dengue ainda, então é preciso tra-
balhar a responsabilização tanto do 
poder público como da sociedade”.

O último levantamento feito em 
Fortaleza, em outubro, mostrou 
um índice de infestação de 0,63%. 
Apesar do bom resultado, Morais 
explica que o dado não tem o caráter 
de prever como será a transmissão 
das doenças, sobretudo por ter 
sido realizada em um período sem 
chuvas. Novo balanço será feito no 
fi m deste mês, período em que a 
cidade já registra precipitações da 
pré-estação chuvosa e que cria am-
biente favorável para a proliferação 
do Aedes aegypti (ABr).
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