
www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

3043-4171
netjen@netjen.com.br

Página 7São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de dezembro de 2019

INICÍO A COLUNA 

comentando a estreia da 
nova grade noturna de 
programação da Rede 
Record de Televisão 

que começou na última segunda-feira com o 
objetivo de alavancar a audiência.

O JORNAL DA RECORD, que passou a ser 
apresentado logo após o “Cidade Alerta”, dobrou 
sua audiência com uma entrevista de oito minutos 
com o presidente Jair Bolsonaro e impulsionou a 
novela “Topíssima”.

A COLUNA apurou também que a trama bateu 
seu recorde no Ibope da grande São Paulo. O te-
lejornal, comandado por Celso Freitas e Adriana 
Araújo, marcou 10,4 e melhorou em 100% seu 
desempenho.

OS NÚMEROS mostram que em comparação 
com as últimas  quatro segunda-feiras, quando o 
telejornal ia ao ar das 21h40 ás 22h35, tinha uma 
média de 5,2 pontos e com isso a audiência subiu 
também na novela.

A RECORD TV venceu a emissora de Sílvio 
Santos, que exibia o programa de prêmios Roda 
Roda e as Aventuras de Poliana. No confronto do 
horário a Record foi líder absoluta.

CID MOREIRA encontrou Glória Maria esta 
semana durante a festa de lançamento do fi lme 
“Roberto Carlos em Jerusalém 3 D”, no Rio de 
Janeiro. Em um momento de descontração entre 
eles, Cid Moreira chamou Gloria Maria de “velha 
amiga”. Ela não gostou e disse “velha é a mãe”.

O COLUNISTA Leo Dias deu uma entrevista 
na Rádio Jovem Pan e comentou as razões que 
fi zeram ele deixar o SBT. Afi rmou que o fato de 
ser dependente químico atrapalhou sua evolução 
profi ssional na emissora. 

O JORNALISTA disse também que era tratado 
como um doente, coitadinho entre outras coisas. 
Confi rmou que um conhecido diretor da emissora 
ligava para os jornalistas para falar mal dele. Leo 
já assinou com a Rede TV e estreia em 2020 no 
comando do TV Fama.

COMENTA-SE na boca da maquiagem, que 
o cantor Roberto Carlos esta namorando uma 
funcionária sua. O nome dela é Suzana Lamou-
nier, que trabalha no projeto “Emoções”. Porém 
quando a coluna questionou, simplesmente a 
assessoria do cantor disse que “ela é apenas uma 
colaboradora de confi ança”.

FRASE FINAL: Nunca quis a coroa de um 
príncipe, sempre preferi a armadura de um guer-
reiro. Por isso cheguei até aqui.
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TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Refl exões Refl exõesRefl exões
ENFRENTANDO AS SOMBRAS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Até agora, foi quase impossível remontar e ativar 
totalmente a consciência da alma. As impressões 
energéticas de desconexão, medo, trauma, dor e so-
frimento foram muito grandes. As energias cósmicas 
que estão chegando estão trabalhando para limpar 
e eliminar essas impressões energéticas e, assim, 
capacitando-nos a nos expandir para a consciência 
da alma. É a nossa consciência da alma que apoiará 
e guiará nosso caminho.

Atualmente você está sendo liberado de vidas de 
dor, trauma, sofrimento, desconexão e desequilíbrio 
armazenados. Essas energias distorcidas foram cria-
das ao longo de muitas vidas e não desaparecerão 

apenas do dia para noite. Fisicamente, há sinais e 
sintomas desse processo de limpeza. Dores inex-
plicáveis, palpitações cardíacas, insônia, exaustão, 
profundo desespero, medo e ansiedade são todos 
bastante predominantes no momento. Pode ser difícil 
ver a madeira das árvores agora, mas lembre-se de 
que essa jornada pelas sombras lhe trará o dom da 
percepção e do novo entendimento.

Muito amor

Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Em 2006, a Best 

Buy, varejista 

norte-americana 

especializada em 

eletrônicos, criou uma 

rede social exclusiva 

para funcionários. 

Trata-se de uma plata-
forma digital chamada 
Blue Shirt Nation, que 

permite aos colaboradores 
trocar informações e ex-
periências entre si. Uma 
iniciativa ambiciosa, que 
demandou um considerável 
investimento financeiro por 
parte dos gestores. Mas, por 
que dedicar tamanho esfor-
ço a um projeto restrito ao 
público interno?

A resposta está no con-
ceito de endomarketing: 
estratégia de comunicação 
interna que visa a promo-
ção da imagem da empresa 
perante o público interno, 
ou seja, os próprios colabo-
radores. A ideia é otimizar a 
produção por meio de ações 
que promovam engajamento 
e motivação.

A produtividade do negó-
cio tem relação direta com 
o nível de satisfação dos 
funcionários, pessoas mais 
felizes formam uma equipe 
mais integrada e motivada 
e apresentam resultados 
melhores. Trata-se de uma 
relação de ganha-ganha, 
afinal, a empresa e o colabo-
rador crescem juntos.

A estratégia pode parecer 
abstrata, mas sua concreti-
zação é possível por meio de 
ações pontuais, como o reco-
nhecimento dos profissionais 
com bom desempenho, a 
promoção de treinamentos 
e capacitações, iniciativas 
de integração entre a equipe, 
oferecimento de benefícios 

complementares e estabe-
lecimento de um plano de 
carreira. Além disso, é im-
portante dar visibilidade a 
essas iniciativas. 

Uma prática comum, ado-
tada atualmente, tem sido a 
produção de vídeos institu-
cionais, que contribuem para 
a geração de um sentimento 
de pertencimento. A utili-
zação do endomarketing já 
é uma tendência entre as 
principais multinacionais do 
mercado. Empresas como 
Toyota e Golden Cross, por 
exemplo, são referências em 
iniciativas voltadas para os 
funcionários, que visam pro-
movê-los a “embaixadores” 
das marcas. E os resultados 
positivos dessa estratégia 
vão além, uma vez que as 
práticas internas ecoam ex-
ternamente.

A criação de uma campanha 
de endomarketing demanda 
estratégia e criatividade, 
afinal, deve ser direcionada 
para os objetivos específicos 
da organização. No caso da 
Best Buy, que tinha elevados 
índices de rotatividade de 
profissionais, a implantação 
da rede social corporativa foi 
um sucesso nesse sentido. 

Após a inauguração da 
BSN, o índice de turnover foi 
reduzido em 50%. Resultado 
que possibilitou economia e 
demonstrou uma melhoria 
valiosa do clima organiza-
cional. Esse case comprova a 
tese de que a valorização do 
público interno e a comuni-
cação com eles é característi-
ca de uma gestão inteligente, 
focada em minimizar custos 
e aumentar a produtividade. 

É a certeza de que o co-
laborador também deve ser 
visto como um cliente.

(*) - É coordenador regional da Câma-
ra  Americana de Comércio de Belo 

Horizonte (Amcham-BH).

Colaboradores como 
clientes

Matheus Vieira Campos (*)
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SAO futebol teve um impacto de 
3 bilhões de euros na economia 
da Itália em 2018, segundo in-
formou um relatório divulgado 
ontem (5).

A Federação Italiana de Fu-
tebol (Figc) ainda revelou que 
o volume de negócios direto 
gerado pelo setor da modali-
dade é estimado em 4,7 bilhões 
de euros, sendo que 12% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do futebol mundial é produzido 
na Itália.
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Quem vê este pedaço de 
terra ao longe pode não 
imaginar as riquezas que 

esconde. Esta cidade turca é um 
dos  poucos locais do mundo 
que teve ocupação continua 
do território durante milénios, 
mais precisamente durante 
12.000 anos datando da idade 
do bronze.

O seu património material é 
vasto e valioso contando com 
centenas de caves com vestígios 
de ocupação, locais de culto e 
de enterramento. Por outro 

Hasankeyf, a história onde 
ninguém ganha

Hasankeyf surge na margem do rio Tigre, na Turquia, como uma jóia, um oásis

Hasankeyf, na margem do rio Tigre, na Turquia, como uma jóia, 

um oásis.

lado, o património imaterial é 
incalculável. São milhares de 
anos de vivências, de ocupação, 
de tradições e cultura oral. 

No entanto, todo este impor-
tante legado está prestes a de-
saparecer engolido pelas águas 
quando o projeto da barragem 
prevista para o local avançar. 
Mais de 80.000 pessoas serão 
deslocadas e parte da história 
da humanidade desaparecerá. 

A nível arqueológico apenas 
10% do local foi estudado e 
escavado, quando for submerso 
tudo se perderá para sempre.  
O governo turco está a gastar 
milhões a mover alguns dos 
monumentos do local para um 
outro onde estão a implantar 
a nova cidade, outras peças 
serão expostas em museus. No 
entanto a cópia não é o original 
e o seu valor está perdido. 

Como comenta a arqueólo-
ga portuguesa Joana Freitas: 
“Quando Hasankeyf desapare-
cer não é apenas a história local 
que se perde, o passado das 
suas gentes. É a nossa também, 
a história da humanidade. Re-
localizar monumentos e peças 

retira-lhes o valor, perdem o seu 
sentido original. Este local per-
tenceu à antiga Mesopotâmia, 
ao império bizantino, árabe e 
otomano e acabará submerso 
em troca de uns tostões. Este 
raro legado deveria ser prote-
gido a todo e qualquer custo”.

Parece-me um pouco absurdo 
até que um local tão importante 
como este não esteja nas listas 
da Unesco e sob a sua proteção.  
É o aspeto fi nanceiro a superar 
o valor histórico. Numa era de 
tantas opções acredito que se 

poderia chegar a uma outra for-
ma de gerar energia e proteger 
um local que não tem paralelo. 

É um desrespeito pela histó-
ria da humanidade, pelos vivos 
e pelos mortos, e por toda uma 
cultura que se perderá para 
todo o sempre. É altura da co-
munidade estrangeira se mover 
de verdade e fazer algo efetivo 
para interromper este projeto 
catastrófi co. Porque no fi m das 
contas ninguém irá ganhar, se 
Hasankyef desaparecer todos 
perderão (MF/Press Global). 

MF/Press Global 

Arqueóloga portuguesa

 Joana Freitas.

Futebol gera impacto de 3 bilhões de euros na economia italiana

Federação Italiana  divulgou relatório sobre o 

impacto do calcio na economia.

No relatório, o órgão afi rmou 
que o futebol italiano também 
continua a representar o prin-
cipal contribuinte tributário e 
previdenciário, com quase 1,2 
bilhão de euros gerados. A Figc 
também afi rmou no Palazzo 
Altieri, em Roma, que o futebol 
impactou nas indústrias econô-
micas, sociais e de saúde. Entre 
outras informações divulgadas, 
nos últimos 10 anos, mais de 
60 mil jogadores estrangeiros 
passaram pelo futebol italiano 
(ANSA).


