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outra iniciativa, os países do
Brics concordaram em formar
o Arranjo Contingente de
Reservas, um fundo conjunto
com parte das reservas internacionais de cada país, para
ajudar países que passem por
dificuldades nas contas externas. Com US$ 100 bilhões, o
fundo tem US$ 41 bilhões da
China; US$ 18 bilhões do Brasil, da Índia e da Rússia (cada
um) e US$ 5 bilhões da África
do Sul (ABr).
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Fato AmozÔnico

O presidente nigeriano Muhammadu
Buhari disse, em outubro, a propósito dos
centros de reabilitação islâmicos, que
“não toleraria a existência de câmaras
de tortura e abusos físicos de reclusos
em nome da reabilitação”, lembrou a

ONG. Contudo, frisou a HRW, “o governo
ainda não reconheceu que esse abuso é
também comum nas instalações geridas
pelo Estado”.
Entre agosto de 2018 e setembro de
2019, a HRW visitou 28 instalações “que
oferecem (...) serviços de saúde mental
em oito estados, incluindo hospitais psiquiátricos federais, hospitais gerais do
Estado, centros de reabilitação estatais,
centros de reabilitação estatais, centros
de reabilitação islâmicos, centros tradicionais de cura, e igrejas cristãs”.
A HRW entrevistou 124 pessoas, 49 que
foram acorrentadas e as suas famílias,
funcionários em várias instalações, profissionais de saúde mental e funcionários
do governo (RTP/ABr).

(*) É jornalista e consultor de estilo masculino, dá
aulas, palestras e treinamentos, corporativos
e individuais (www.andredoval.com.br).
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Não é preciso também ter tudo milimetricamente calculado, como se vestisse um outdoor
com todas suas intenções. Estes recursos são
valiosos principalmente nas situações em que
passamos por algum processo de avaliação,
com entrevistas de emprego, fechamento de
contratos e até um primeiro encontro.
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Essas generalizações são intuições que
temos sobre alguém. E colecionar informações sobre categorias é essencial para
sobrevivência. Essas primeiras impressões
determinam como interpretamos todo o resto
_não é preciso ver muito para ter uma ideia
de como é uma pessoa.
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Quando você encontra um
policial de uniforme, uma
recepcionista de cia aérea ou um padre, você
sente que pode confiar neles, pelo menos
para qual deles pedir socorro, informações ou
uma benção!... Na praia, você sabe identificar
quem está de férias e quem está trabalhando,
pelo que estão vestindo (ou não).
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Diferentemente de outros mamíferos,
que usam audição e olfato para entender
o mundo e reconhecer os membros de seu
pequeno núcleo de convívio, nós usamos a
visão como principal sentido. Grande parte
do cérebro humano é dedicada a ela. Pense
num pequeno bando de macaquinhos, com
um macho alfa, algumas fêmeas e as crias
mais recentes: quanto menos indivíduos,
menos têm que dividir suas provisões. Com
essa capacidade, conseguimos montar orga-

nizações mais complexas, em
que eliminamos o tempo que
é preciso para se criar laços
usando apenas o nariz e os
ouvidos. Ao socializarmos,
colhemos informações visuais
para criamos classificações e
hierarquias imaginárias, que
permitem que dois estranhos
se relacionem _aqui vão alguns exemplos.
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iz não se preocupar com imagem, o
nosso aspecto exterior, que apenas
o que vem de dentro é que importa.
Bobagem. É uma característica humana fazer
uma primeira avaliação do outro a partir do
que vemos dela. Certamente, não devemos
fazer julgamentos a partir do que se veste.
Porém é possível transmitir uma enorme
quantidade de informação nos primeiros
cinco segundos em que você entra na sala de
reunião. Que tal usar esse efeito a seu favor?
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Há quem escolha roupas com o único
propósito de cobrir o corpo, para protegê-lo
de sol, chuva, vento, calor, frio...

www.coquetel.com.br
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Quando você encontra um policial de
uniforme, uma recepcionista de cia aérea ou
um padre, você sente que pode confiar neles

http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br.
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Este é um bom dia para realizar as coisas. Dê uma olhada
em alguns de seus projetos inacabados e decida se eles
devem entrar na ‘pilha de liberações’, pois é hora de deixar
ir. Existe o ‘Eu devo fazer esta pilha sozinho’, e é nisso que
você deve trabalhar. Lembre-se, você pode pedir ajuda com
eles, apenas saiba que é a pilha que você precisa fazer. E
não se esqueça também da pilha de ‘descartáveis’, pois é
hora de deixar toda a bagagem desnecessária que apenas
o sobrecarrega, tornando a vida mais difícil do que poderia
ser. Pensamento para hoje: Use bem o presente do “tempo”
que você recebeu. E assim é. Você é muito amado e apoiado,
sempre. Os Anjos e Guias.
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Ação

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SABEDORIA DOS ANJOS
canalizada por Sharon Taphorn

3/leg — man — rás. 4/aedo. 5/reign. 7/canalha — mixagem. 8/costumes. 11/batata rosti.
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Presidente nigeriano Muhammadu Buhari “ainda não reconheceu esse abuso”.
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Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br

Doentes mentais são ‘acorrentados’ na Nigéria
A ONG Human Rights Watch (HRW)
denunciou ontem (11) que ‘milhares de
pessoas com problemas de saúde mental
em toda a Nigéria estão acorrentadas
e enclausuradas em várias instalações
onde sofrem abusos terríveis’. “A detenção, o encarceramento e o tratamento
violento são comuns em muitos contextos, incluindo hospitais estaduais,
centros de reabilitação, centros tradicionais de cura e instalações religiosas
cristãs e islâmicas”, afirmou a HRW em
comunicado.
A especialista para a área de deficiência daquela ONG, Emina Cerimovic, defendeu que “as pessoas com problemas
de saúde mental devem ser apoiadas e
receber serviços efetivos nas suas comunidades, não acorrentadas e abusadas”.

PAGAMENTO DE BÔNUS
Empresa que paga bônus 04 vezes ao ano, deve fazer média para
o 13º. e férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE FIRMAR CONTRATO DE EXPERIÊNCIA COM JOVEM
APRENDIZ EFETIVADO?
A empresa não deverá firmar contrato de experiência com jovem aprendiz sendo convertido para contrato por prazo indeterminado, em virtude
do disposto no artigo 452 da CLT e artigo 13 § 4º da IN SIT 146/2018.
PEDIDO DE DEMISSÃO E SAÍDA IMEDIATA
Funcionário durante o período de férias pode solicitar demissão, com
saída imediata, como proceder com as férias e a rescisão? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONTRATAR MENOR DE IDADE
A legislação permite a contratação de menor de 16 anos como trabalhador rural? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIA QUE ESTEVE VÁRIOS PERÍODOS AFASTADA DURANTE
A GRAVIDEZ, DURANTE A LICENÇA MATERNIDADE E AFASTAMENTO
DEVIDO A PROBLEMAS COM O BEBÊ, TEM DIREITO A VALE REFEIÇÃO
E VALE TRANSPORTE, COMO PROCEDER?
A concessão de vale refeição e transporte somente será devido quando
o trabalhador está ativo e trabalhando na empresa. Assim não será
devido neste caso de afastamento. Será devido apenas cesta básica
ou vale alimentação durante o afastamento.
FALECIMENTO DURANTE AS FÉRIAS
Como proceder caso o funcionário venha falecer durante as férias?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
© HÍFEN – todos os direitos reservados

de Desenvolvimento foi oficializado no encontro de 2014, em
Fortaleza. Com sede em Xangai,
o banco nasceu com o objetivo
de atender ao problema global
da escassez de recursos para o
financiamento de projetos de
infraestrutura e constituir-se
em uma alternativa ao FMI e
ao Banco Mundial.
Cada um dos cinco países
contribuiu com US$ 10 bilhões para formar o capital
da instituição financeira. Em
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teve participação na aprovação
da reforma que ampliou a cota
de economias emergentes no
FMI. O total de cotas brasileiras no capital do FMI passou
de 1,78% para 2,32%, com o
Brasil subindo da 14ª para a 10ª
posição como acionista.
Na reunião de 2013, em Durban (África do Sul), os governos
concordaram em criar uma
instituição financeira conjunta. Também conhecido como
Banco do Brics, o Novo Banco
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Grupo ganhou força com crise econômica de 2008 e hoje tem banco.
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unção das iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul (em inglês),
o Brics é formado pelas cinco
principais economias emergentes do planeta e promove,
amanhã (13) e quinta-feira
(14), a 11º reunião de cúpula
em Brasília.
O Bric nasceu em 2006, quando os ministros de Relações
Exteriores dos quatro países
se encontraram em Nova York,
num evento paralelo à Assembleia Geral da ONU. O grupo
foi formalizado no primeiro
encontro oficial de chefes de
Estado, em junho de 2009,
em Ecaterimburgo, na Rússia.
Na ocasião, os presidentes
do Brasil, da Rússia, da Índia
e da China concordaram em
desenvolver um mecanismo
de cooperação entre as quatro
economias.
Na segunda reunião de cúpula, em abril de 2010, em Brasília,
o então presidente sul-africano,
Jacob Zuma, compareceu como
convidado. A África do Sul
juntou-se ao grupo na terceira
reunião de cúpula, em abril de
2011 em Sanya (China). A partir daí, a sigla ganhou uma letra
e virou Brics. Em 2010, o Bric

Marcelo Camargo/ABr

O que nasceu como um apelido do mercado financeiro ganhou fôlego e virou um mecanismo de
cooperação que reúne 3,1 bilhões de pessoas e equivale a 41% da população mundial
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Brics fomenta cooperação entre
economias emergentes há 13 anos

