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Lentidão é citada como maior
razão para não buscar Justiça

Terceirizaçao de TI, a
chave do sucesso para
sua empresa

Segundo o estudo, o Judiciário é o que goza de maior
confiança da população entre
os três poderes: 52% das

Uma das esculturas de Michelangelo Buonarroti, a Pietà de Florença passará por um
processo de restauração no Museo dell’Opera
del Duomo, na Itália. O ponto curioso é que
todo o trabalho poderá ser conferido ao vivo
pelo público. A restauração será conduzida
pela italiana Paola Rosa, especialista em obras
de Michelangelo.
Os trabalhos começaram no último dia 23
e devem durar cerca de seis meses - período
durante o qual os visitantes do museu poderão conferir as etapas do processo. “Pietà já
passou por outras manutenções no passado,
mas sempre de maneiras pontuais e rotineiras.
A nova restauração será focada no aspecto
estético, através de uma limpeza cautelosa”,
disse Rosa. “Mas a intervenção será mínima. O
objetivo é melhorar a leitura da obra”, explicou.
A peça foi esculpida em um enorme bloco
de mármore de Carrara entre os anos de 1547
e 1555, quando Michelangelo estava já com

80 anos de idade, e deveria ornar o altar de
uma igreja romana onde o artista gostaria de
ser sepultado. No entanto, o destino de Pietà
tomou outros rumos. Em um momento de
desconforto, o artista se rebelou contra a peça
e tentou destruí-la.
Ao fim, vendeu-a em 1561, três anos antes de
sua morte, ao arquiteto fiorentino Francesco
Bandini. Passando de mão em mão e de proprietários, em 1674, a escultura foi comprada
por Cosimo III, da família Medici, grão-duque
da Toscana, e levada de Roma a Florença,
onde terminou nos porões da Basílica de San
Lorenzo, posteriormente Catedral de San
Lorenzo. A peça chegou ao Museo dell’Opera
del Duomo em 1981.
A escultura retrata o corpo de Cristo sustentado por Nicodemo, abraçado pela Virgem
Maria e, à esquerda, Maria Madalena. No rosto
de Nicodemo, o artista fez seu autorretrato.
“Estamos todos emocionados, é uma obra
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Pietà de Michelangelo será restaurada diante do público

Pietà de Florença passará por processo
acurado de limpeza.

importantíssima, cheia de significado”, afirmou Andrea Pessina, superintendente de
Arqueologia e Artes de Florença, Pistoia e
Prato. Além da Pietà de Florença, Michelangelo esculpiu a Pietà do Vaticano e a Pietà
Rondanini (ANSA).

Prêmio DuPont de Saúde e
Segurança do Trabalhador 2019
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(*) - É CEO da NetSupport, plataforma
digital de suporte técnico de TI, com
o objetivo de oferecer serviços com
qualidade.
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Nesse estágio de nossa jornada, nosso senso de
identidade está mudando, do eu que é motivado pelo
medo e do impulso instintivo de sobrevivência para
a própria alma, que tem um propósito divino e uma
razão divina para estar aqui durante esses tempos
significativos. O plano divino para a nossa vida só
começa a se revelar quando liberamos e curamos os
velhos padrões e programas que nos mantêm ligados
ao passado. É somente com esta liberação e cura que
a evolução de nossa alma e a jornada contínua neste
planeta estão garantidas.
Você está sendo chamado para permitir que hábitos

e padrões antigos desapareçam. A perdoar a si mesmo e a libertar-se dos limites do medo e da dúvida.
Não se deixe seduzir pelo que possa parecer errado
consigo mesmo e / ou com o mundo. Olhe além das
margens dos penhascos e compreenda a incerteza
da mudança. Abra espaço para novos potenciais e
novas possibilidades. Ao fazer isso, surgirão novos
níveis de insight espiritual, criatividade e vitalidade.
Muito amor
Kate
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• Influenciador do Ano: Jessica Tessitore Colmanetti, Senac Ribeirão
Preto;
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• Corte a Abrasão: 1º lugar – Pilkington Brasil; 2º lugar – TÜV SÜD
Brasil; 3º lugar – Vale SA.
• Projeto Estudante: 1º lugar – Vanderson Dias, Faculdade Unyleya; 2º
lugar - Angelo Manette Cavalcante, Funiber; 3º lugar - Alison da Silva
Lima, Senac Vila Prudente
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• Proteção Térmica: 1º lugar – Ajinomoto do Brasil; 2º lugar – Ball
Packaging South America; 3º lugar – Special Dog.
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DuPont premia melhores em SST

• Proteção Química: 1º lugar – Whirlpool Corporation no Brasil; 2º
lugar – Nissan do Brasil; 3º lugar – Micro-Química.
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O Prêmio DuPont de Saúde e
Segurança do Trabalhador revelou
na última segunda-feira (2) os vencedores 2019, ano da nona edição
do evento, que aconteceu no Museu
da Imagem e do Som (MIS), em
São Paulo. A premiação reconhece
e divulga as melhores práticas de
empresas e estudantes que aplicaram ou sugeriram tecnologias
DuPont para melhorar o trabalho
e a segurança dos profissionais de
indústrias variadas.
O tema foi ‘Por trás de todo herói
existe outro cuidando da segurança
dele’, que trouxe como homenageados vencedores das edições
passadas. “Com quase uma década
de existência, a premiação se tornou
uma referência para os profissionais
de saúde e segurança do trabalho
de todo o Brasilzz. Por isso, escolhemos homenagear vencedores
dos anos anteriores, pois são eles
são os responsáveis por inspirar e
contribuir com milhares de profissionais em todo o país”, comenta
Etore Frederici, líder de Vendas da
DuPont Personal Protection.
Conheça os vencedores:

ntre as modificações,
encontra-se a terceirização de serviços
que vem ganhando força
principalmente no setor da
tecnologia da informação
(TI). Em março de 2017, a Lei
de Terceirização entrou em
vigor permitindo a mudança
em qualquer atividade fi m
de uma empresa. Com essa
facilidade, as organizações
têm sido obrigadas a priorizar
excelência dentro dos serviços, qualidade e segurança.
Utilizar serviços de terceiros é uma prática muito
comum em quase todas as
companhias atualmente,
independentemente de seu
porte, tanto aqui no Brasil
como em outros países.
Porém, para que isso aconteça de maneira correta,
é essencial ter atenção ao
escolher seu fornecedor,
principalmente se tratando
de tecnologia, evitando assim
o vazamento de informações
estratégicas.
Também é preciso estar
atento sobre o custo benefício
da terceirização em TI, se de
fato, sua empresa terá uma
redução de custos com esse
serviço. Vale analisar minuciosamente o contrato, fazendo uma comparação com o
custo de uma pessoa dedicada
ao setor, por exemplo.
Algumas prestadoras de
serviço como a NetSupport,
por exemplo, fornecem o
trabalho de TI com a opção
de contratos sem quantidade
mínima, desta forma os clientes serão cobrados apenas sob
demanda e no momento que
utilizarem o suporte.
Outra dica é verificar se
o serviço terceirizado trará

maior agilidade aos processos
internos do que um responsável interno. Normalmente, é
isso que acontece pois, como
esses profissionais trabalham
em diversos projetos simultaneamente, e, por isso, costumam automatizar as soluções,
para se obter resultados
mais objetivos. Além disso,
também costumam trabalhar
com ações preventivas para
diagnosticar problemas com
antecedência.
Por fim, após a contratação
de um terceiro, fique de olho
em metas e resultados. Desde
o início, é preciso estabelecer
objetivos a serem alcançados
junto com o seu fornecedor.
Elaborar um planejamento
ajudará cliente e o prestador
de serviço a acompanharem
os frutos da parceria. Além
disso, isso também ajudará
na identificação de pontos
que precisam de melhoria.
O que podemos concluir
é que a terceirização de TI
pode ajudar muito na produtividade das empresas,
gerando grandes resultados,
pois o serviço age justamente
no problema que o negócio
possui, reparando qualquer
dano que possa prejudicar o
andamento de todos os processos internos, apresentando muitos benefícios quando
o assunto é produtividade.
Porém, é necessário ficar
atento na hora da contratação
e no andamento do trabalho.
E você, optaria por esse
serviço?
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bom, 36% regular e 46% ruim
ou péssimo. Esses percentuais,
no caso de Legislativo, são respectivamente 10%, 37% e 51%.

Pensando em melhorar
a sua atuação no
mercado, as empresas
estão se reformulando
alguns processos.
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‘A Justiça’ é uma escultura localizada em frente ao
prédio do STF, em Brasília, feita em 1961 pelo
artista plástico mineiro Alfredo Ceschiatti.

pessoas dizem confiar e 44%
afirmam não confiar. Perguntados se confiam na presidência
da República, apenas 34%
responderam que sim e 63%
que não. O resultado é ainda
mais negativos em relação ao
Congresso: 19% confiam e 79%
não confiam.
“O que chama a atenção é
que a avaliação é melhor entre
os usuários do serviço. Quem
já usou o Poder Judiciário,
quem já foi autor ou réu, quem
já litigou, faz uma avaliação
melhor do que aquele que não
litigou. Isso sugere que o serviço está sendo prestado com
alguma qualidade. Ao mesmo
tempo pode estar havendo
uma falha de comunicação
com aquele que não usou o
Poder Judiciário”, disse o ministro do STJ e coordenador
da pesquisa, Marco Aurélio
Bellizze.
Os entrevistados também
foram perguntados sobre como
se sentem em relação ao Judiciário e lhes foram apresentadas
uma lista de adjetivos como
possibilidade de respostas. Era
possível selecionar até duas
palavras. A mais escolhida foi
preocupado, opção de 45% das
pessoas. Os outros três mais selecionados foram esperançoso
(25%), envergonhado (25%) e
indignado (24%) (ABr).
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Frederico Queiroz (*)
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egundo pesquisa lançada
segunda-feira (2) no Rio
de Janeiro pela Associação dos Magistrados Brasileiros
(AMB) e pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV), 64% da população consideram a lentidão e a
burocracia como os principais
fatores que mais desmotivam as
pessoas a procurarem a Justiça.
Além disso, 28% consideram
que a desmotivação também
se justifica porque as decisões
judiciais só favorecem quem
tem dinheiro e poder.
De outro lado, 83% das pessoas acreditam que o Poder
Judiciário é importante para
a democracia e 59% acreditam que vale a pena recorrer
à Justiça. Intitulada “Estudo
da Imagem do Judiciário Brasileiro”, a pesquisa envolveu
2 mil entrevistas face a face
entre julho e agosto de 2019.
Perguntados sobre qual o
poder que melhor cumpre
seu papel, 33% responderam
o Judiciário, 9% o Legislativo,
8% o Executivo, 6% todos,
28% nenhum. Outros 15% não
responderam ou afi rmaram
não saber.
O Judiciário foi avaliado
como ótimo ou bom por 21%
das pessoas, regular por 41%
e ruim ou péssimo por 35%. O
Executivo, por sua vez, teve
16% de avaliações ótimo ou
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Além disso, 28% consideram que a desmotivação também se justifica porque as decisões judiciais só
favorecem quem tem dinheiro e poder

