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A Operação Lava Jato 

causou grande impacto 

no sistema político 

brasileiro.

Iniciou uma verdadeira var-
redura no sistema corrupto 
e sofi sticado de “caixa dois” 

proporcionado por grandes 
empresas, privilegiando os 
principais partidos políticos 
brasileiros. No entanto, os 
impactos da operação mais po-
pular dos últimos tempos não 
se limitam ao aspecto político, 
já que seus refl exos trouxeram 
grandes mudanças à economia 
privada, às relações de traba-
lho e, com isso, à economia 
geral do país.

Prova da tamanha reper-
cussão é o recente pedido 
de Recuperação Judicial de 
uma das maiores empresas 
de construção civil envolvida 
nos esquemas de corrupção 
investigados pela Operação 
Lava Jato, a Odebrecht. Sem 
sombra de dúvidas, o pedido 
é um dos maiores desdobra-
mentos empresariais, se não o 
maior, causado pela Lava Jato.

Isso porque o faturamento 
e o número de funcionários 
do grupo, desde o início da 
operação, diminuíram, em 
média, 80% e 40% respecti-
vamente, colaborando tanto 
para o assolamento da empresa 
em dívidas bilionárias, quanto 
para o aumento do índice de 
desemprego do país. Soma-se 
a esses fatos o valor que a 
empresa terá que dispender 
pelo Acordo de Leniência fi r-
mado com o Ministério Público 
Federal, que ultrapassa R$ 
3,5 bilhões, e que não estará 
sujeito à Recuperação Judicial 
proposta.

Daí surgiu a necessidade 
de reestruturação de suas 
dívidas, que alcançam mais de 
R$98 bilhões, conforme instru-
mentalizado no maior pedido 
de Recuperação Judicial de 
todos os tempos já requerida 
no Brasil, na forma da Lei de 
Recuperação de Empresas. 

O plano de recuperação da 
empresa deverá ser apresen-
tado até o próximo dia 5 de 
agosto, trazendo todo o plane-
jamento econômico-fi nanceiro 
e alternativas permitidas na Lei 
de Recuperação de Empresas, 

visando a reestruturação do 
negócio, das dívidas e forma 
de pagamentos aos credores. 
E esse é o cerne da questão.

Evidente que o pedido de 
recuperação judicial preocu-
pa os inúmeros credores que 
almejam o recebimento de 
seu crédito. Além de ser uma 
operação complexa, envol-
vendo credores de naturezas 
distintas, há um grande volu-
me de créditos que ainda não 
estão constituídos de forma 
defi nitiva nas demandas judi-
ciais e que serão habilitados 
futuramente.

Considerando a perda sig-
nifi cativa de funcionários do 
conglomerado nos últimos 
anos, há indícios de um grande 
aumento do passivo trabalhista 
das empresas do grupo que, 
consequentemente, acarretará 
não só a revisão da dívida, que 
tende a aumentar, mas também 
a difi culdade nas negociações 
com os demais credores, que 
correm o risco de terem seu 
crédito frustrado.

E, justamente por isso, a aná-
lise do plano de recuperação 
da Odebrecht pelos credores 
deve ser feita em conjunto 
com outros fatores, para que 
se possa, de fato, concluir por 
uma maior possibilidade de 
superação da crise, em especial 
observando-se as diretrizes 
dos pagamentos dos credores 
sujeitos à recuperação judicial, 
os créditos extraconcursais e, 
ainda, as ações judiciais em 
trâmite e que se tornarão cré-
ditos habilitados no referido 
processo.

Assim, apesar dos holofotes 
voltados ao cenário político, a 
Operação Lava Jato traz tam-
bém forte repercussão no setor 
socioeconômico do país, com 
refl exos relevantes também no 
âmbito jurídico, considerando 
todos os desdobramentos que 
decorrerão do maior pedido de 
Recuperação Judicial realizado 
no Brasil.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Santo André, SP, no dia (07/04/1980), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira e de Leonor de Fátima Nascimento. A 
pretendente: ALINE CRISTINA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Santo André, SP, no dia (24/08/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Vanda Sueli Conceição.

A USP por meio de acordo 
tripartite assinado pelo Insti-
tuto Pasteur e pela Fiocruz, 
inaugurou a Plataforma Cientí-
fi ca Pasteur-USP. A plataforma 
conta com um conjunto de 
17 laboratórios do renomado 
instituto francês voltados à 
pesquisa de agentes patogêni-
cos – organismos capazes de 
causar doenças infecciosas em 
seu hospedeiro – emergentes, 
cujas infecções podem provo-
car danos no sistema nervoso 
central, como os vírus zika, den-
gue, febre amarela, e infl uenza.

“A ideia principal é uma 
estratégia científi ca voltada, 
principalmente, à descoberta 
de soluções para agentes que 
causam epidemia, como o vírus 
zika, dengue, mayaro”, disse a 
pesquisadora Paola Minoprio, 
diretora de pesquisa do Insti-
tuto Pasteur e coordenadora 

São 17 laboratórios voltados à pesquisa de agentes patogênicos. 

USP inaugura laboratório que identifi ca doenças emergentes
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da plataforma, junto com o 
professor Luiz Carlos Ferreira, 
diretor do Instituto de Ciências 
Biomédicas da USP.

A escolha da USP se deu 
em razão das pesquisadas 

realizadas pela universidade 
e da proximidade dos estu-
dos desenvolvidos pelas duas 
instituições. “As linhas de 
pesquisa do Pasteur são muito 
semelhantes às do ICB e os 

dois institutos já desenvolvem 
projetos colaborativos”. De 
acordo com a USP, os institu-
tos têm em comum pesquisas 
nas áreas de imunologia, bio-
logia celular, microbiologia e 
parasitologia.

A plataforma, financiada 
parcialmente pelo governo 
francês, conta com 1.700 m² de 
área total, onde irão funcionar 
os 17 laboratórios. Destes, qua-
tro são destinados a um nível 
maior de segurança, chamados 
“biossegurança nível 3”, em 
uma escala de um a quatro. As 
salas possuem 200 m² e cada 
uma é composta de três câma-
ras pressurizadas, garantindo 
o controle da pressão presente 
para evitar a contaminação do 
ambiente externo. O Instituto 
Pasteur possui 33 centros de 
pesquisa em 26 países. 

Apesar da euforia que a 
transformação digital 
pode inspirar, especia-

listas da área apontam que a 
mudança precisa ser cuidadosa 
e levar em conta três elementos 
associados: cultura, liderança e 
sociedade. 

Essa é uma avaliação feita 
por Peter Schein, executivo 
de estratégia em empresas do 
Vale do Silício. Ele explica ainda 
que essas preocupações (ou 
elementos, como ele chamou) 
são diferentes de acordo com os 
ambientes em que acontecem. 
Isto é, enquanto uma startup 
se preocupa em construir a 
cultura certa, as empresas de 
“meia-idade” estão em processo 
de integração de subculturas 
ocupacionais e sociais, e as 
mais antigas se concentram em 
como aplicar uma “cultura de 
inovação”.

A ideia de debater cultura 
num ambiente de transforma-
ção digital e inovação não deve 
estar baseada ou reduzida à 
proposta de fazer as coisas de 
forma diferente, como explica 
o diretor geral da People+S-
trategy, João Roncati. E muito 
menos circunscrita a compor-
tamentos. 

“Não estamos falando só de 
atitude, estamos falando de 
olhar novamente os processos 
de uma organização. A reor-
ganização e conexão entre 
competências e processos 
vitais. É necessário, para que 
as competências novas ou re-
forçadas possam funcionar da 
forma que você imagina, estar 
atendo aos processos que as 
regem ou influenciam. Não 
adianta mudar atitude, se os 
processos não permitem com 
que as coisas mudem de fato”, 
pontua.

Para o Roncati, o líder, o 
empreendedor ou mesmo o 
profi ssional e a empresa que 
está reavaliando sua carreira 
precisa estar comprometido 

Mudança precisa ser cuidadosa e levar em conta três elementos associados:

 cultura, liderança e sociedade. 

Mudança cultural em empresas 
requer revisão de processos

com seriedade e profundida-
de na mudança. Em geral a 
mudança requer esforços ex-
tras, seja qual for a motivação: 
como posicionamento frente 
à concorrência, se antecipar 
às tendências do mercado ou 
atender a novas exigências dos 
clientes.

Passa por essa avaliação o 
reconhecimento de talentos 
que podem contribuir para a 
cultura organizacional. Uma 
pesquisa da Deloitte em que 
foram ouvidos 2.042 executi-
vos, sendo 125 brasileiros (6% 
da amostra global), avaliou esse 
e outros fatores que defi nem as 
transformações digitais, uma 
das principais questões que 
interferem na mudança cultural 
recente das empresas. 

Entre os brasileiros ouvidos 
no estudo, 54% afi rmaram ter 
a difi culdade de atrair talentos 
com as competências neces-
sárias como principal desafi o 
para compor a força de trabalho 
em um mundo 4.0. Ao mesmo 
tempo, um dado já aponta 
um panorama positivo: 74% 
reconhecem quais são essas 
defi ciências.

Roncati destaca que a mu-
dança cultural é indissociável 
da estratégia organizacional. 
A cultura representa o jeito de 
ser, para uma estratégia, que 
representa o posicionamento 
no macroambiente. Assim, um 
jeito de ser desalinhado com 
o posicionamento seria, no 
mínimo, esquizofrênico”, na 
verdade um enorme incômodo 

para uma organização.
“Mudança cultural sempre 

ocorreu ao longo da história 
e ocorrerá. A questão é que 
estamos, ao que tudo indica, 
num período de mudanças 
profundas em várias perspec-
tivas do macroambiente. Os 
ciclos de mudança estão mais 
curtos, consequentemente, 
a pressão sobre as organiza-
ções vem sendo maior e mais 
frequente.  Encará-la é olhar 
para mudanças que estão ao 
nosso redor, na sociedade, 
nos nossos clientes e con-
correntes. Por isto, requer 
cuidado e profundidade”, 
finaliza.

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

A alta comissária das Na-
ções Unidas para os Direitos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
denunciou a fragilidade do 
estado de direito e a possível 
atuação de “esquadrões da 
morte” na Venezuela.

Bachelet, que fez uma visita 
à Venezuela entre os dias 19 
e 21 de junho, apresentou 
um relatório ao Conselho de 
Direitos Humanos de Gene-
bra, no qual relata a situação 
no país.

“As principais instituições e 
o Estado de direito na Vene-
zuela sofrem erosão”, alegou. 
“O exercício da liberdade de 
opinião, de expressão, de 
associação e de reunião, e o 
direito a participar na vida 
pública, comporta um risco de 
represálias e de repressão”, 
disse a chilena. O relatório de 
Bachelet menciona “ataques a 
opositores reais ou supostos 
e a defensores dos direitos 
humanos, que vão desde 

Bachelet entregou relatório sobre situação no 

país sul-americano. 

ONU denuncia ‘esquadrões 
da morte’ na Venezuela

EP
Aameaças e campanhas de difa-

mação à detenção arbitrária, 
tortura e maus-tratos, vio-
lência sexual, assassinatos e 
desaparecimentos forçados”.

Essa “força excessiva e 
letal”, de acordo com a ONU, 
“foi utilizada em várias ocasi-
ões contra os manifestantes”. 
O relatório indica que, no ano 
passado, 5.287 pessoas foram 
assassinadas em supostos 
casos de “resistência à auto-
ridade”, segundo o governo 
de Nicolás Maduro. Entre 1 
de janeiro e 19 de maio de 
2019 outras 1.569 pessoas 
foram assassinadas, no ba-
lanço de Caracas. A suspeita 
é que “esquadrões da morte” 
estejam forjando situações de 
resistência à autoridade para 
justificar a violência. 

As famílias de 20 homens 
disseram que homens das 
Forças de Ação Especial da 
Venezuela (FAES), vestidos 
de preto e mascarados, che-

garam em picapes sem placas. 
Segundo os relatos, os esqua-
drões da morte invadiram as 
casas, levaram pertences e 
agrediram mulheres e me-

ninas, às vezes arrancando 
suas roupas. “Eles separavam 
homens jovens de outros fa-
miliares antes de baleá-los”, 
apontou o relatório (ANSA).

A revolução 4.0 tem motivado empresas a buscarem movimentos de transformação cultural, a fi m 
de acompanhar as novas tecnologias e sua inserção, ou pelo menos sua capacidade competitiva, em 
diversos setores da economia mundial
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O mês de julho normalmente 
é época de férias escolares, e é 
muito comum viajar para apro-
veitar o tempo com as crianças. 
As viagens em família costumam 
ser divertidas e deixam muitas 
lembranças saudáveis da infân-
cia. Porém, para essas lembran-
ças não se transformarem em 
um pesadelo, alguns cuidados 
especiais devem ser tomados. 

Segundo a Dra. Patrícia Fil-
gueiras dos Reis, pediatra do 
Docway, esses cuidados devem 
começar com a escolha do des-
tino, que deve ser feita com 
antecedência e, se possível, com 
a participação dos pequenos. 
Quanto à saúde, a médica alerta 
sobre alguns cuidados. “É bom 
fazer uma consulta antes das 
viagens (1-2 meses), verificando 
inclusive as vacinas do cartão 
da criança e atualizando as que 
possam estar atrasadas, indican-
do-se aquelas que possam ser 
necessárias, de acordo com o 
destino escolhido para a viagem”, 
comenta. 

Outra medida recomendada é 
um “kit de medicamentos para 
viagem” com antitérmico, an-
tialérgico, antiemético, repelen-
te, protetor solar, antissépticos 
tópicos e curativos adesivados. 

Viajando com crianças
Se a criança portar algum proble-
ma de saúde, assegurar que seu 
tratamento completo também 
embarcará na sua bagagem. 
“Dependendo da gravidade do 
problema, também é recomendá-
vel levar um relatório do médico 
que a acompanha para orientação 
a outro serviço médico, caso ela 
venha necessitar – as receitas 
das medicações em uso também 
devem ser portadas”, explica.

A especialista lembra ainda do 
uso do protetor solar, que deve 
ser reaplicado a cada 2 horas nas 
crianças. A escolha do melhor 
protetor solar deve ser feita de 
acordo com o tipo de pele de cada 
um e com a idade. E se a viagem 
for para áreas com mosquitos, 
não esquecer o repelente, já 
que muitas vezes a criança pode 
ser alérgica a picada o que pode 
acabar estragando o passeio. “Se 
a viagem for de carro ou ônibus, 
é bom fazer algumas paradas, 
para que elas possam descan-
sar e fazer suas necessidades 
fisiológicas. Nestes momentos, 
ofereça líquidos e alimentos 
leves. Providenciar algumas 
atividades de ‘passa tempo’ para 
os momentos de espera ajudam a 
ter uma viagem mais tranquila”, 
detalha Patrícia. 
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