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HOJE TEM MAIS UM
DIA D CONTRA SARAMPO
E POLIOMIELITE EM GV

Com a baixa procura pelas vacinas contra
Sarampo e Poliomielite a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), por orientação do Ministério
da Saúde (MS), realiza hoje (1º) mais um dia
“D” da Campanha Nacional de Vacinação Con-
tra Sarampo e Poliomielite. O objetivo é imu-
nizar todas as crianças de 1 ano a 4 anos, 11
meses e 29 dias contra essas doenças.

Dados do setor de imunização do município
informam que a cobertura vacinal está muito
baixa. Até o momento apenas 65% das crian-
ças do público-alvo foram vacinadas. Sendo
assim, salas de vacinas em algumas unidades
de saúde em pontos estratégicos da cidade
estarão abertas de 8h às 12h para a vacinação.
São elas: Esperança/Nossa Senhora das Graças,
Santa Rita II, UBS Centro, Vila do Sol/Vila dos
Montes, Mãe de Deus, Trevo e SIR II.

Esta ação chega para reforçar todo empe-
nho que a Secretaria Municipal de Saúde vem
realizando para atingir uma maior cobertura
vacinal, tanto nas unidades da área urbana
quanto na zona rural. Está sendo realizada
também uma busca ativa em creches e escolas
do município que têm crianças dentro da
faixa etária compreendida na campanha.

É muito importante que pais, mães ou res-
ponsáveis participem e procurem as unidades
de saúde para vacinar as crianças.

por MARI FIALHO
marifialho@drd.com.br

Dentro do Circuito Mineiro de Administra-
ção (CMA) promovido pelo Conselho Regional
de Administração de Minas Gerais (CRA-MG),
foi realizada na noite da última quinta-feira na
Fiemg, em Valadares, a palestra “A 4ª Revolu-
ção Industrial e seu impacto sobre a vida e os
negócios”. Para o evento, esteve na cidade o
administrador Joubert Fidelis, conselheiro do
CRA-MG, professor, doutor em Ciência da Infor-
mação e diretor empresarial em Teófilo Otoni.

A palestra tem o objetivo de conscientizar
a sociedade sobre a importância da atuação do
profissional de Administração, além de levar
aos presentes, atualizações sobre as práticas
da profissão. Para Fidelis, no final do século
17 a grande invenção que mudou o mundo foi
a máquina a vapor. “Agora, no século XXI, a
ciência tornou possível uma profunda integra-
ção entre sistemas físicos, biológicos e digi-
tais. A um ponto que será cada vez mais impos-
sível (e talvez até desnecessário) distinguir o
que é natural e o que é artificial”, destacou.

Segundo ele, o termo 4º Revolução Indus-
trial surgiu no Fórum Econômico Mundial, em
Davos, 2016, e é uma revolução que, por sua
abrangência e complexidade, “será maior que
qualquer experiência que a humanidade já
tenha vivenciado”. Esta mudança acrescentou
muitas implicações tanto no mundo do traba-
lho, como no lazer, nas  relações interpes-
soais, na vida nas cidades e na relação com o
planeta.

Na era da tecnologia, Fidelis explica que a
substituição da mão de obra por máquinas não
é um privilégio dessa geração. “Talvez a inven-
ção dos tipos móveis, por Gutenberg, no sécu-
lo XV, seja a primeira substituição de grande
impacto no mundo do trabalho, em que máqui-
nas substituíram copistas. A introdução das

máquinas no campo também provocaram pro-
fundas mudanças na utilização de mão de obra
no campo. A grande diferença agora é a velo-
cidade e a profundidade com que as mudanças
estão ocorrendo”.

Segundo o palestrante, assim como nas
outras revoluções, novos postos de trabalho se
abrem para profissionais cada vez mais espe-
cializados. E faz um alerta: profissões onde
tarefas repetitivas estão muito presentes desa-
parecerão por completo. “Alguns setores
empresariais, como escolas de línguas e cen-
tros de formação de condutores também não
farão mais sentido em poucos anos. Para as
crianças que estão nascendo em 2018 os cen-
tros de formação de condutores serão opcio-
nais, na melhor das previsões”, adiantou.

E sobre o processo de adequação das indús-
trias diante do cenário econômico atual, Fide-

lis avalia que entender as mudanças em curso
e identificar as possíveis implicações na sua
área de atuação é a principal  tarefa a que
devem se dedicar empresários e executivos
das organizações. “Algumas das mudanças já
estão saltando aos olhos. Bancos completa-
mente digitais,  sem nenhuma agência,  já
estão à disposição da sociedade; empresas de
transporte que não possuem veículos (Uber e
Canify); negócios de hospedagem que não
possuem quartos ou camas e chamadas de voz
que não usam empresas de telefonia são alguns
exemplos fáceis de enxergarmos. O que mais
vem por aí?”, questiona.

Assim como nas grandes revoluções no
mundo do trabalho, a 4ª Revolução Industrial
exigirá de cada um uma forma de pensar e agir
completamente diferente daquela para a qual
se foi educado. Perguntas como você está pre-

parado para esquecer e aprender tudo de novo
no que diz respeito ao mundo do trabalho? E
ainda: “quanto tempo você acredita que sobre-
viverá mantendo as atuais crenças?” devem,
na visão do palestrante, fazer parte do  coti-
diano de quem está no mercado e  pretende se
garantir nele.

CRA-MG

Habilitar, orientar, fiscalizar o exercício
profissional e difundir a ciência e práticas da
Administração, contribuindo para a valoriza-
ção da profissão e sustentabilidade das orga-
nizações, em benefício da sociedade. Esta é a
missão do Conselho Regional de Administra-
ção de Minas Gerais – CRA-MG que busca enxer-
gar as necessidades e oportunidades do País.

O trabalho do Conselho de Administração
torna-se cada vez mais fundamental no dia a
dia do Brasil. Isso porque, além da ampla par-
ticipação no debate de grandes temas nacio-
nais, a entidade tem se aproximado do Admi-
nistrador por meio da difusão do conhecimen-
to e atualização do mercado de trabalho e per-
petuado valores como ética, competência e
inovação, indispensáveis na gestão de qual-
quer empresa, ou na gestão pública.

ADMINISTRAÇÃO

A Administração foi regulamentada em 9
de setembro de 1965, mesma data em que
foram criados os Conselhos Federais e Regio-
nais de Administração, entre eles, o CRA-MG.
Em 2018, a profissão completa 53 anos da sua
regulamentação.

O curso de Administração foi o terceiro
mais procurado no Sistema de Seleção Unifica-
da (SISU), com quase 100 mil inscritos. O MEC
calcula que exista mais de 1,5 milhão de admi-
nistradores formados.

Na manhã da última quinta-feira
(30) as crianças da Creche da Ilha
receberam uma visita muito espe-

cial. O “Zé Gotinha” chegou fazendo a
festa com esta galerinha e trazendo uma
dose de “superpoder” contra “Sarampo e
Poliomielite”. A ação é uma iniciativa da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
para imunizar todas as crianças de 1 ano
a menores de 5 anos. Dados do Setor de
Imunização do município revelam que a
cobertura vacinal para estas doenças está
abaixo da meta estipulada pelo Ministé-
rio da Saúde (MS). Apenas 65% do públi-
co-alvo foi imunizado até agora. Por isso,
os servidores estão nesta busca ativa
para que estas crianças sejam vacinadas.

A campanha nacional se estende até
hoje, 1º de setembro, com a realização de
mais um dia “D”, onde algumas salas de
vacinas em unidades de saúde localiza-
das em pontos estratégicos da cidade vão
estar abertas, de 8 às 12 horas, para vaci-
nação. São elas: Esperança/Nossa Senho-
ra das Graças, Santa Rita II, Vila do
Sol/Vila dos Montes, Mãe de Deus, Trevo,
Sir II e UBS Centro.

A participação de todos é funda-
mental por isso a orientação é que pais,
mães ou responsáveis procurem a uni-
dade de saúde mais próxima com o car-
tão de vacinas da criança para que ela
receba esta dose de proteção tão impor-
tante para a saúde.

JOUBERT FIDELIS,
palestrante, alerta
administradores a

necessidade de
adequação que inclui
extinção de algumas

profissões

ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS É ABORDADA
EM PALESTRA DO CRA NA FIEMG EM VALADARES
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ALÉM DE se divertirem com o personagem as crianças também
tomaram a vacina contra o sarampo e a poliomielite
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