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Melhor do que pensar que a 
Inteligência Artificial está do-
minando o mundo é concentrar 
forças em usar a revolução tec-
nológica ao nosso favor. Já ouviu 
alguém dizendo que tem medo 
de robôs? A maioria das pessoas 
pensa que os seres digitais são do 
mal, quando, na verdade, eles são 
grandes aliados dos humanos em 
seu cotidiano. Por isso, é bom 
nos acostumarmos com os novos 
habitantes da Terra.

Diante desse contexto, a per-
gunta que surge é: os robôs vão 
me substituir em meu emprego? 
E a resposta é: SIM, se você 
desenvolve apenas um trabalho 
repetitivo e mecânico, e NÃO, 
se você está dis-
posto a se adaptar 
e se atualizar com 
essa nova realida-
de. Os robôs não 
devem “roubar” 
trabalhos, e sim 
complementá-los.

Para pensar o 
futuro do traba-
lho, reflita sobre 
as profissões que 
existiam 50 anos 
atrás. Trabalhava-
se com o que? A 
profissão de seus 
avós, bisavós e ta-
taravós continua 
existindo? Quan-
tas parteiras você 
conhece hoje? É uma profissão 
que não existe mais, assim como 
algumas profissões que existem 
hoje desaparecerão em um futuro 
próximo.

Outras ocupações terão suas 
atividades complementadas por 
um robô ou por um bot – robôs 
não-físicos, como algoritmos e 
assistentes de voz. O mundo 
evolui, as profissões se renovam 
e os profissionais precisam se 
atualizar para sobreviver em um 
mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo.

Robôs têm uma inteligência 
sobre-humana e humanos têm 
emoções que são insubstituí-
veis. A ideia é que os robôs nos 
ajudem a realizar atividades 
com alta performance, rapidez e 
assertividade. Vale ressaltar que 
o cérebro humano não foi feito 
para realizar atividades que os 
robôs realizam, como processar 
mais de 50 mil dados. Nosso 
cérebro funciona da maneira 
contrária: esquece informações 
irrelevantes e registra o mais 
importante.

Em contrapartida, somos óti-
mos para atividades que exigem 
criatividade, emoção e outros 
sentimentos. Então não devemos 
competir as máquinas, e sim 
explorar melhor o que temos, 
trabalhando em conjunto com 
elas. Devemos valorizar nosso 
pensamento estratégico e o robô 
deve fazer o trabalho mecânico, 
repetitivo.

Por exemplo, existem robôs 
atuando em cirurgias cardíacas, 
coordenados por médicos. O robô 
desempenha habilidades impos-
síveis para a mão humana, como 
movimentos curtos, cinco vezes 
menores do que aqueles feitos 
pelas mãos de um cirurgião. O 

robô não vai tomar 
o lugar do médi-
co, cuja expertise 
é necessária para o 
diagnóstico e apu-
ração da necessi-
dade da cirurgia, 
mas auxiliar seu 
trabalho.

Martha Gabriel, 
autora de Você, eu 
e os robôs, afirma: 
uma pessoa media-
na que usa a tecno-
logia a seu favor é 
mais produtiva do 
que a melhor pes-
soa “analógica” da 
área. Em Londres, 
há alguns anos, 

decorar o mapa da cidade era 
uma grande vantagem compe-
titiva para os taxistas. Hoje em 
dia, quem dirige melhor? Um 
taxista que tem o mapa na cabe-
ça ou uma pessoa comum, com 
um aplicativo como o Waze? 
Obviamente uma pessoa com o 
aplicativo, que vai obter dados 
ricos, como acidentes, trânsito 
e rotas alternativas. Assim, o 
grande segredo é automatizar o 
que é repetitivo.

Em um futuro não muito 
distante, vamos falar mais com 
robôs e bots do que com seres 
humanos. Isso porque utilizare-
mos muito mais a internet das 
coisas (geladeiras inteligentes 
que interagem com humanos, 
cortinas que se abrem, luzes que 
se acendem com um comando 
de voz, entre diversos outros 
produtos). Ou seja, gostando dos 
seres digitais ou não, teremos 
que lidar com eles.

A Inteligência Artificial vai 
acabar com meu emprego?
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“
A pergunta que surge 
é: os robôs vão me 
substituir em meu 
emprego? E a respos-
ta é: SIM, se você de-
senvolve apenas um 
trabalho repetitivo e 
mecânico, e NÃO, se 
você está disposto a 
se adaptar e se atua-
lizar com essa nova 
realidade. Os robôs 
não devem “roubar” 
trabalhos, e sim com-
plementá-los.”
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Falta de repasse faz Prefeitura comprar fraldas

Nairo Callegaro segue à frente do MTG

SANTA CRUZ

REELEIÇÃO

Cada vez mais crítica. As-
sim que o secretário de Saúde 
de Santa Cruz, Régis de Oli-
veira Júnior, define a atual 
situação do repasse de medica-
mentos feito pela Farmácia do 
Estado aos usuários do SUS. 
Os atrasos na entrega têm sido 
constantes por parte do Gover-
no do Estado e, somente neste 
primeiro mês do ano, 34 itens 
não chegaram. Dessa relação, 
dois medicamentos deverão 
estar disponíveis até o dia 2 
de fevereiro e para os demais 
ainda não há sequer previsão.

O secretário explica que a 
Prefeitura não é responsável 
pela compra da medicação, 
apenas disponibiliza o local e 
os servidores para viabilizar o 
serviço. “O repasse dos medi-
camentos – assegurados aos 
usuários mediante processo 
administrativo - é de respon-

sabilidade do Ministério da 
Saúde e da Secretaria Estadual 
de Saúde”, sublinha.

São atendidos, dessa forma, 
cerca de três mil pacientes no 
município, com medicação 
para tratamento de doenças 
raras, de baixa prevalência ou 
de uso crônico prolongado. 
Também estão incluídos na 
relação de itens que não foram 
entregues este mês, fórmulas 
nutricionais e leite para recém 
nascidos. Alguns dos medi-
camentos têm um alto custo 
unitário e, de outra forma, não 
podem ser adquiridos pelos 
usuários, que acabam inter-
rompendo o tratamento quan-
do não acontece o repasse.

Como se não bastasse a falta 
de medicamentos especiali-
zados, desde outubro do ano 
passado, o Estado também 
não vem repassando os recur-

sos necessários à compra de 
fraldas geriátricas para aten-
der pacientes. Em outubro, o 
governo repassou apenas me-
tade do valor e nos meses de 
dezembro e janeiro nenhum 
centavo. “São atendidos por 
mês 360 pacientes, a maioria 
idosos acamados, vítimas de 
AVC e múltiplas paralisias”, 
revela Régis.

Para não deixar esses pa-
cientes desassistidos, a Pre-
feitura determinou a compra 
das fraldas e autorizou uma 
suplementação de R$ 150 mil. 
A SESA já providenciou a 
aquisição de 195 mil unidades 
para garantir atendimento 
pelos próximos três meses. 
Em virtude dessa situação a 
retirada não ocorrerá, como 
de costume, no dia 15, porém 
uma nova data será informada 
aos responsáveis.

O atual presidente do Movi-
mento Tradicionalista Gaúcho 
(MTG), Nairo Callegaro, foi 
reeleito para o cargo. A ges-
tão de 2019 será o quarto ano 
consecutivo do engenheiro 
civil, natural de Santo Ângelo, 

à frente da entidade. A eleição 
ocorreu durante o 67º Con-
gresso Tradicionalista Gaúcho, 
realizado em São Borja, na 
Fronteira Oeste. Participaram 
do pleito 1009 tradicionalistas.

Além de Nairo, concorria ao 

cargo a atual vice-presidente 
de administração e finanças, 
Elenir Winck. Callegaro fez 
553 votos, com a chapa “Unin-
do Gerações”, e Elenir somou 
453 votos com a chapa “De 
Coração pela Tradição”. 


