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Jogos, tarefas escolares, redes sociais, contato com os amigos e 
familiares. Os meios digitais se tornaram ferramentas muito utilizadas 
no período de distanciamento social causado pela pandemia, princi-
palmente para as crianças e adolescentes. Mas com tanto conteúdo 
disponível e acessível, os pais e responsáveis também enfrentam dia-
riamente desafios como o excesso de exposição às telas, qualidade do 
conteúdo e, principalmente, a segurança na internet.   

Segurança na internet para crianças

Patrocínio esportivo é como uma união conjugal. O clube deve en-
tender os objetivos da marca parceira e criar planos para alcançar as 
metas da empresa dividindo esforços dentro de um relacionamento 
saudável. Nos últimos anos, nos acostumamos com a ausência de ca-
samentos entre grandes marcas e clubes de futebol no Brasil. Apenas 
para contextualizar o caos, em 2018, 15 dos 20 times da Série A eram 
patrocinados pelo mesmo banco estatal.   

Grandes marcas e o futebol brasileiro

A pandemia do Coronavírus trouxe inúmeros problemas para a saúde 
mundial, não apenas fisicamente, mas o estresse e desgastes causados 
pelo isolamento ou a necessidade de seguir trabalhando em meio aos 
riscos pode contribuir para o aumento de distúrbios emocionais causados 
pelo cansaço. De acordo com a ISMA (International Stress Management 
Association), 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros 
sofrem de Síndrome de Burnout, um conjunto de sinais e sintomas cau-
sados por excessos, principalmente no âmbito profissional. O diagnóstico 
de Síndrome de Burnout deve ser feito por uma orientação médica e o 
tratamento deve ser prescrito por uma psicóloga ou psiquiatra.   

Home office ou a volta ao trabalho mais saudável
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Negócios em Pauta

Congresso de Auditoria
A 40ª edição do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 

não terá uma cidade como sede e sim, uma plataforma online 
entre os dias 8 a 10 de novembro. O tema principal deste 
ano será “Auditoria Interna em um Mundo Disruptivo”, com 
tópicos que pretendem mostrar o impacto da velocidade 
das transformações em uma das carreiras mais dinâmicas 
do mundo corporativo. Entre os keynote speakers está 
Jenitha John, presidente do conselho de administração do 
The Institute of Internal Auditors, o maior organismo da 
carreira no mundo, que falará sobre o tema “Reimaginando 
a resiliência” no congresso. Inscrições e mais informações 
(iiabrasil.org.br/conbrai). Tel. (11) 5503-4040.    Leia a 
coluna completa na página 3
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Soluções termográficas para auxiliar nos 
preparativos para volta às aulas

@A Hikvision , líder mundial no fornecimento de soluções 
e produtos de segurança, oferece ao mercado soluções 

termográficas com sua avançada tecnologia de câmeras 
e de terminais de controles de acesso embarcadas com 
funcionalidades automáticas de detecção de temperatura 
da superfície da pele como também a detecção do uso ou 
não de máscaras de proteção. As soluções são dispositivos 
tecnológicos que superam as câmeras convencionais em 
recursos. O componente chave de uma câmera termográ-
fica é um sensor térmico conectado a um tipo especial de 
lente, que é então adaptado para trabalhar em conjunto 
com tecnologias de imagem padrão. Os produtos podem ser 
utilizados nas entradas, praças de alimentação, secretarias, 
auditórios entre outros (http://www.hikvision.com/pt-br/).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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Com esportes e atividades 
em grupo suspensas devido 
à pandemia, cresce a procura 
por atividades que possam ser 
realizadas em casa e online.

O xadrez é um desses casos, já que 
pode ser jogado online e ainda traz 

diversos benefícios para quem pratica. 

De acordo com o professor de xadrez 
do Colégio Marista Santa Maria, Alberto 
Paulo Fedeszen Lapuch, tanto a versão 
de tabuleiro como o jogo online são 
bons exercícios para a mente. “Seja qual 
for o meio, o xadrez vai sempre trazer 
benefícios para o jogador”, afirma. 

“O jogo tradicional estimula a socia-
lização e as amizades, mas no atual 
cenário, o mundo virtual permite 
jogar com pessoas do mundo inteiro. 
E especialmente durante a pandemia, 
é importante exercitar a mente e usar 
o tempo em casa para evoluir o pen-
samento estratégico e o xadrez é uma 
ótima alternativa para isso”.

Para quem quiser começar a jogar 
online, a dica é sempre ficar atento à 
segurança. “Não usar o nome próprio 
em plataformas e tomar os mesmos 
cuidados que em outros ambientes 
virtuais e ter a supervisão dos pais é 
importante sempre”, explica Lapuch. 
Confira algumas dicas e motivos para 
começar a praticar o xadrez na rede:

Aproveite o mundo virtual - Exis-
tem diversas plataformas e aplicativos 
que ensinam a jogar xadrez. Eles ofe-
recem facilidades como apresentar 
partidas e oponentes no seu nível de 
desenvolvimento, por exemplo. Além 
da facilidade de jogar em smartphones 
e tablets, que tornam o esporte mais 

7 motivos para jogar xadrez online

acessível.
Faça amigos - A prática do xadrez 

estimula a socialização e a formação 
de amizades. Seja um professor, um 
colega ou pessoas que apenas se en-
contram durante os jogos e torneios, 
o jogo tende a reunir pessoas que tem 
o esporte como hobby.

Linguagem universal - Na inter-
net, é possível jogar com pessoas do 
mundo inteiro, mesmo sem saber 
falar outros idiomas. “A linguagem do 
xadrez é universal. Desde brasileiros, 
até russos, japoneses ou australianos, 
todos os jogadores podem interagir e 
se conectar por meio dos tabuleiros 
virtuais”, explica o professor.

Respeito mútuo - Acima de tudo, 
o xadrez é um jogo social. É preciso 
ter respeito com o outro jogador, 
empatia e resiliência para lidar com 
as diferentes situações e resultados. 
“Por mais que se esteja perdendo, 
não se deve abandonar um jogo, em 
respeito à outra pessoa”, comenta 
Lapuch. “Essa é uma lição valiosa que 
o xadrez nos traz, tanto no mundo 
virtual como no real. Saber perder e 
ganhar no tabuleiro nos prepara para 

muitas situações cotidianas”.
Desenvolvimento - Aprender 

com a evolução do jogo é o que 
mantém o interesse de jogadores 
experientes em todo o mundo. Para 
Alberto Lapuch “Assim como na vida, 
o xadrez nos mostra que se perdemos 
uma partida, é preciso estudar mais, 
praticar e tentar novamente. E o 
mesmo acontece com as vitórias, pois 
nos mostra que é possível encarar 
desafios maiores”.

Concentração - Durante o jogo 
é preciso formular uma estratégia e 
reavaliá-la a cada jogada. Isso exige 
concentração e foco do jogador de 
uma maneira constante e ativa. Com 
a prática, essas características vão 
sendo incorporadas também nos 
estudos e na leitura, por exemplo.

Foco na inteligência - Aprender 
e praticar xadrez desenvolve e amplia 
conhecimentos, bem como a inteli-
gência, e o pensamento. O jogo forma 
pensadores críticos e analíticos, do 
ponto de vista social e esportivo, além 
de ajudar na formação do caráter.

Fonte e outras informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

NOVA EXPERIÊNCIA

GAMIFICAÇÃO E APRENDIzAGEM: O QuE VOCÊ 
PRECISA SAbER PARA QuE APRENDIzAGEM E 
DIVERSÃO SE CONVERTAM EM RESuLTADOS     Leia na página 6
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Vacina russa é segura
A vacina russa Sputnik V é segura e 

conseguiu induzir o corpo a produzir 
anticorpos nos testes iniciais, informou 
o primeiro estudo publicado sobre a imu-
nização na revista científica "The Lancet" 
na sexta-feira (4). A vacina conseguiu 
criar uma resposta imunológica em to-
dos os 76 voluntários que participaram 
das fases 1 e 2 do desenvolvimento. Os 
resultados mostraram que 100% dos 
voluntários conseguiram desenvolver 
anticorpos ccontra o vírus Sars-CoV-2 
sem efeitos colaterais (Ansa).
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