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Refl exões
PREPARANDO-SE PARA UMA NOVA VIDA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 
Nos últimos seis meses, houve um aumento dramá-

tico na intensidade da energia que varre o planeta. 
Essa energia deu um salto radical em nossa jornada 
do despertar, da cura e da evolução. Seu objetivo 
tem sido mudar nossa consciência e nos despertar 
de nossas próprias ilusões criadas por nós. À medida 
que as energias da Lua Cheia começam a diminuir, 
uma energia de rejuvenescimento e renovação está 
chegando para acalmar e curar. Estamos tendo a 
oportunidade de reagrupar, reconsiderar e revisar o 
que ocorreu nos últimos meses.

Você superou sua vida antiga e atualmente está se 
preparando para uma nova vida. É hora de sonhar 

grande. Este não é o momento de empurrar o rio, 
pois as correntes o levam exatamente para onde você 
precisa estar. Não deixe que suas dúvidas e medos o 
detenham. Não fi que tentado a ver apenas o que há de 
errado com você, com a sua vida ou o mundo. Agora 
é a hora de ir além dos seus desafi os percebidos e ver 
com clareza a razão de todo o seu chamado sofrimento. 
Confi e que, quando chegar a hora certa, seus sonhos 
começarão a tomar forma.

Muito amor

Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Se você nunca deu 

atenção aos avisos 

de recall nos meios 

de comunicação, 

certamente vai ter que 

rever seus hábitos a 

partir do novo ano. 

O conceito deve fazer 
parte mais ativamente 
do dia a dia da indús-

tria automotiva, impactando 
a vida do próprio motorista, 
que pode ver seu carro se 
valorizar ou se depreciar mais 
rapidamente no momento de 
negociá-lo. Com as recentes 
medidas do poder público e 
a própria conscientização da 
população, o número de pes-
soas que levam seus veículos 
para reparos e consertos na 
montadora certamente au-
mentará de forma signifi cativa 
nos próximos meses. 

Hoje, no Brasil, o indicador 
de atendimento aos chamados 
ainda é irrisório. De acordo 
com dados do Procon-SP, mais 
de 2,1 milhões de veículos 
foram solicitados para recall 
em 2018, mas apenas 14,93% 
dos motoristas levaram o 
carro para avaliação e troca 
gratuita das peças. Além disso, 
um levantamento recente do 
Ministério da Justiça mostra 
que o primeiro semestre teve 
1,1 milhão de automóveis 
envolvidos em 58 processos 
de recall. 

A explicação para o número 
expressivo passa pela portaria 
assinada no dia 1º de julho 
de 2019, pelos ministérios da 
Infraestrutura e da Justiça, 
que entra em vigor a partir 
de outubro. Agora, o proprie-
tário do carro tem o prazo de 
até um ano para atender o 
chamamento. Caso contrá-
rio, o próximo Certifi cado de 
Registro e Licenciamento de 
Veículo (CRLV) terá o aviso 
de recall pendente. 

Ou seja, vai ser um atestado 
de que o carro possui algum 
defeito de fábrica, represen-
tando um risco à segurança 
de todos e também um impor-
tante elemento de deprecia-
ção. A documentação só fi ca 
“limpa” novamente quando 
ele atender ao chamamento. 
Ao realizar o recall pendente, 
deve receber um certifi cado 
com todas as informações do 
serviço. 

Além disso, a montadora 
tem 15 dias no máximo para 
informar ao Registro Nacio-
nal de Veículos Automotores 
que o problema foi corrigido. 
Para fazer a solicitação do 
novo CRLV, basta procurar 
o Detran. Lembrando que a 
Portaria deixa explícito que, 
caso o motorista queira a 
documentação sem anotação 
do recall antes do próximo 
licenciamento, ele terá que 
arcar com todos os possíveis 
custos e despesas da emissão 
- mais um motivo para aten-
der um chamado na hora da 
notifi cação. 

Para isso, o motorista pode 
contar com o apoio de soluções 
tecnológicas que otimizam e 
facilitam a gestão de seu veí-
culo. Antes, para saber sobre 
um recall, a única alternativa 
era acompanhar os anúncios 
em meios de comunicação e se 
informar sobre o setor. O avan-
ço da tecnologia, por sua vez, 
permitiu o desenvolvimento 
de aplicativos que reúnem em 
uma mesma interface todas as 
campanhas realizadas pelas 
montadoras no país. 

Basta ao motorista cadas-
trar as informações básicas 
de seu carro, como marca, 
modelo e ano, para checar 
na base de dados se é preciso 
levá-lo à concessionária mais 
próxima. O recall é uma me-
dida importante na indústria 
automotiva, permitindo redu-
zir graves acidentes que acon-
tecem por defeitos de fábrica 
percebidos posteriormente. 
Era necessário, portanto, 
popularizá-lo para que mais 
pessoas soubessem de sua 
importância e necessidade. 

A partir do novo ano, certa-
mente aparecerão os primei-
ros resultados dessa iniciativa. 
Contudo, é importante ressal-
tar: a portaria emitida pelo 
poder público é um primeiro 
passo importante, sem dúvida, 
mas é preciso ir além. As pes-
soas devem adquirir o hábito 
de se informar e acompanhar 
o setor, contribuindo para um 
trânsito mais seguro e melhor 
em todo o país. 

(*) - É CEO do Papa Recall, que avisa 
se o automóvel cadastrado teve algum 

chamado da fabricante para conserto 
ou troca de peças. 

Motoristas, preparem-se: 
2020 vai ser o ano do recall  

Vinicius Melo (*)
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A cada dez atendimentos por 
acidente de transporte realiza-
dos em hospitais do Sistema 
Único de Saúde (SUS), oito são 
entre motociclistas. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, os 
homens representaram 67,1% 
dos atendimentos nas unidades 
de saúde e as mulheres 50,1%. 

A faixa etária mais acometida 
são os jovens entre 20 e 39 anos. 
Os números fazem parte da 
pesquisa VIVA Inquérito 2017, 
realizada a cada três anos pela 
pasta. Em 2018, os acidentes 
de trânsito causaram 183,4 mil 
internações que custaram R$ 
265 milhões ao SUS. No ano 
anterior, o número de inter-
nações foi 181,2 mil ao custo 
de R$ 259 milhões, sendo que 
mais de 50% das internações 
envolveram motociclistas.

Para reduzir a violência no 
trânsito, o governo federal 
lançou a Operação Rodovida 
2019. A ação integra órgãos A faixa etária mais acometida são os jovens entre 20 e 39 anos. 

De cada dez atendimentos por acidente no 
SUS, oito são motociclistas
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SACitando uma fonte do 
Ministério das Comuni-
cações e da Tecnologia 

da Informação, a agência ira-
niana “Ilna” informou que a 
intervenção foi ordenada por 
“autoridades de segurança” e 
algumas cidades, como Shiraz, 
Tabriz e Karaj, foram afetadas.

A pasta, por sua vez, negou 
que recebeu ordens para cortar 
o acesso à internet no país. 
Segundo o chefe do departa-
mento de mídia do Ministério 
da Informação, Jamal Hadian, 
as notícias foram “falsas”. O 
serviço de monitoramento de 
internet NetBlocks, entretanto, 
informou pelas redes sociais 
uma queda no uso.

O país vem enfrentando 
protestos desde novembro. 
Segundo a Anistia Interna-
cional, mais de 300 pessoas 
morreram e outras 7 mil foram 
detidas durante os atos. Nos 
últimos dias, uma investigação 
da agência “Reuters”, baseada 
em entrevistas com autorida-
des anônimas do Ministério do 
Interior, estabeleceu o número 
de mortos em cerca de 1,5 mil.

Apesar das restrições das au-

Irã restringe acesso à internet 
por protestos no país

Em decorrência dos violentos protestos contra o encarecimento da gasolina, as autoridades do Irã 
restringiram o acesso à internet para sites estrangeiros em diversas localidades do país asiático

País enfrenta violentas manifestações desde novembro. 

toridades, centenas de pessoas 
compareceram no cemitério 
Behesht-e Sakineh, em Karaj, 
no oeste de Teerã, para home-
nagear Pouya Bakhtiari, um 
dos centenas de manifestantes 
mortos em novembro passado 
em repressão aos protestos. 

Os pais de Bakhtiari foram 
detidos depois de terem dado 
entrevistas a emissoras de te-
levisão localizadas no exterior 
e por “tentativa de efetuar um 
projeto contrarrevolucionário”, 
disse a agência “Mehr”.

Mesmo com o bloqueio, 

alguns vídeos da cerimônia 
circularam nas redes sociais. 
As imagens mostram os partici-
pantes correndo pelo cemitério, 
perseguidos por agentes que 
realizaram algumas prisões, en-
quanto ouvem o slogan “morte 
ao ditador” (ANSA).
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r federais, como o Ministério 
da Saúde, a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e o Ministério da 
Infraestrutura, em articulação 
com estados e municípios. A 
operação vai incluir o período de 
festividades de Natal, Ano-Novo 
e Carnaval por elevar o fl uxo 
de veículos que circulam nas 
rodovias federais de todo o país.

O ministério também desen-
volve, desde 2010, uma ação nos 
pontos com maiores problemas 
e maior fi scalização, principal-
mente no que se refere ao “álcool 
e direção” e à velocidade exces-
siva e/ou inadequada. O Projeto 
Vida no Trânsito é realizado 
em parceria com municípios 
e ressalta a importância da 
articulação do setor saúde com 
o trânsito no cumprimento do 
Código de Trânsito Brasileiro 
nos componentes da vigilância, 
prevenção e cuidado pré-hospi-
talar, hospitalar e de reabilitação 
ofertado às vítimas (ABr).
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Um aplicativo gratuito, funcional, de 
uso intuitivo e com recursos interes-
santes para pessoas e empresas. Essas 
podem ser algumas das respostas para 
a pesquisa realizada pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado, que revelou 
o WhatsApp como principal fonte de 
informação dos brasileiros. Nela, 79% 
dos entrevistados afi rmaram receber 
notícias por meio da rede.

O WhatsApp possui mais de 136 
milhões de usuários no Brasil, é tão 
popular quanto o Facebook. “Essa 
ferramenta é tão importante que já 
é até instrumento de trabalho. Nos 
dias em que apresenta erros, os usu-
ários fi cam desesperados”, lembra a 
professora de Marketing Digital do 
Centro Universitário Internacional 
Uninter, Maria Carolina Avis.

Para a especialista, o sucesso do 
aplicativo está na comunicação, que 
é pessoal e cada vez mais próxima. 
“A verdade é que pessoas acreditam 
em pessoas, o aplicativo acaba sendo 
uma fonte de informação confi ável, 
embora saibamos que as fake news 

WhatsApp: principal fonte de informação do brasileiro

O Whatsapp possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil.

são facilmente distribuídas por lá 
também”. As mídias sociais são 
versáteis e estão em constante 
transformação, por isso, não há 
como garantir a preferência do 
público por muito tempo. 

“Como existem muitos escândalos 
de compartilhamento de dados pela 

empresa Facebook, que operaciona-
liza o WhatsApp, pode ser que nos 
próximos anos as pessoas passem 
a usar com mais frequência outras 
redes sociais. Já existe o Telegram 
que é muito parecido com o Whats, 
mas a adoção ainda é muito tímida no 
país”, explica Maria (AI/uninter com).


