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Esqueça o equilíbrio
entre vida e trabalho:
é tudo uma questão
de mistura

'LiULR2ۋFLDOWUD]UHVROXomR
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A partir de hoje (20), Cartórios de
todo o Estado de São Paulo iniciam
parcerias com escolas estaduais
para o projeto ‘Adoção Afetiva’, que
visa contribuir para a melhoria das
condições da educação paulista,
cujas iniciativas vão desde pintura
de escolas, reforma de mobiliário,
manutenção de ambientes externos e
palestras socioeducativas para alunos
de toda a rede estadual.
Ao todo, 166 cartórios de diferentes
municípios paulistas se candidataram
voluntariamente para integrar o projeto, recebendo a indicação formal da
Secretaria da Educação do Estado de
qual escola adotar em seu município.
A partir daí realizaram-se reuniões
com os diretores escolares para
definir conjuntamente qual ação seria
realizada em cada unidade de ensino.
“Trata-se de uma iniciativa pioneira
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Presidente da Associação dos Notários
e Registradores do Estado (Anoreg/SP),
Leonardo Munari de Lima.

no Brasil e que objetiva contribuir
com a Educação paulista, seja por
meio de palestras educativas ou ações
concretas, como pinturas, jardinagem
ou reforma de mobiliário e que levem
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CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30.01.2018
Data, Hora, Local: 30.01.2018, às 16:00 hs, na sede social, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221 - Jaguaré, São Paulo/
SP. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Daniel Fernando
Mantovani. Deliberações Aprovadas: (i) Aceitação do pedido de renúncias formuladas pelos Sr. Lucas Rodrigo Feltre,
membro efetivo do Conselho de Administração e de seu suplente Sr. Diego Nicoletti, bem como do Sr. Mauro Renan
Pereira Costa, como suplente do Presidente do Conselho de Administração. (ii) A eleição do Sr. Martin Ricardo Masola
como membro efetivo do Conselho de Administração e de seu suplente Anrafel Vargas Pereira da Silva e José
Francivito Diniz como suplente do Presidente do Conselho de Administração, todos abaixo qualiﬁcados, com mandato
uniﬁcado até a AGO que tomar as contas relativas ao exercício social ﬁndo em 2017, juntamente com os demais integrantes
do Conselho de Administração da Companhia, restando tal órgão composto da seguinte forma: Presidente do Conselho
de Administração: (i) Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP e
CPF/MF 161.481.318-38; e, como seu suplente, o Sr.José Francivito Diniz, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG 14.334.651-9 SSP/SP, CPF/MF 058.148.818-01, indicados pela acionista Vega Valorização de Resíduos S.A. – VVR.
Membros do Conselho de Administração: (ii) O Sr. Martin Ricardo Masola, argentino, casado, engenheiro, RNE
V249790-L CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF 218.430.108-60, seu suplente, o Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva, brasileiro,
casado, engenheiro, RG 19.969.925-2 SSP/SP e CPF/MF 161.481.318-38, indicados pela acionista Vega Valorização de
Resíduos S.A. – VVR. (iii) Sr. André Luis Lima Meira, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 3617076 SSP/PE e CPF/MF
665.890.024-87; e, como seu suplente, o Sr. Julio César de Sá Volotão, brasileiro, casado, advogado, RG 433.473 e CPF/MF
029.429.037-08, indicados pela acionista Estre Coleta Holding S.A. (iv) Sr. Daniel Fernando Mantovani, brasileiro,
casado, administrador de empresa, RG 284.623.45 SSP/SP e CPF/MF 289.823.138-00; e, como seu suplente, o Sr. Julio César
de Sá Volotão, brasileiro, casado, advogado, RG 433.473 e CPF/MF 029.429.037-08, indicados pela Acionista Estre Coleta
Holding S.A., todos com endereço em São Paulo/SP. (iii) Os Conselheiros ora eleitos, tomou posse de seu cargo, declarando que
não estão incursos em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo,
30.01.2018. Acionistas: VEGA Valorização de Resíduos S.A. – VVR, José Francivito Diniz, Anrafel Vargas Pereira da Silva,
Estre Coleta Holding S.A., André Luis Lima Meira, Julio César de Sá Volotão, Estre Ambiental S.A., André Luis Lima Meira,
Julio César de Sá Volotão. Conselheiros eleitos: Martin Ricardo Masola, Anrafel Vargas Pereira da Silva, José Francivito Diniz.
JUCESP 123.707/18-3 em 12.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

alguma melhoria para aqueles que
serão o futuro do nosso País, já que
a Educação é um dever de todos, não
só do Poder Público”, frisou Leonardo
Munari de Lima, presidente da Associação dos Notários e Registradores
do Estado (Anoreg/SP).
A campanha, que ocorrerá em vários
locais do Estado, seguirá ao longo
de todo o ano. Além da ação pontual
nesta semana, todos os cartórios
paulistas receberão no mês de abril
cofrinhos da campanha Adoção Afetiva, no qual colaboradores da unidade
e usuários dos serviços poderão fazer
doações para as escolas de seu município. No final do ano, os valores
serão revertidos para a compra de
material e uniforme escolar. Os projetos mais criativos concorrerão a
uma premiação anual das entidades
organizadoras (AI/Anoreg).

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81
NIRE 35300331681
Ata da Assembléia Geral Extrordinária Realizada em 08/01/2018
Data: 08/01/2018, às 9:00 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionistas.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Sérgio Amaral de Almeida. Deliberações: A. Aprovar a criação de um Conselho de Administração a ser composto por no mínimo
5 e no máximo 7 membros para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição; B. Eleger: 1)
Presidente do Conselho de Administração, Roberto Amaral de Almeida, brasileiro, residente
e domiciliado em São Paulo/SP, CIRG 12.740.741-2 e CPF/MF 033.502.688-54; 2) Conselheiro
sem designação específica, Sérgio Amaral de Almeida, brasileiro, residente e domiciliado em
São Paulo/SP, CIRG 16.602.401 e CPF/MF 105.552.688-96; 3) Conselheiro sem designação
específica, Carlos Alberto de Arruda Botelho, brasileiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP, CIRG 10.826.322-8 e CPF/MF 051.037.158-21; 4) Conselheiro sem designação específica, Nicholas John Haslehurst, britânico, residente e domiciliado em Wits End, Kings Lane,
Cookham Dean, Berkshire, SL6 9AY, Reino Unido, passaporte 542738745; 5) Conselheiro
sem designação específica, Mark Horgan, britânico redidente e domiciliado em Fernhurst, Lee
Lane, Maidenhead, Berkshire, SL6 6NU, Reino Unido, passaporte 801391869. C. Aprovar a
reforma integral e consolidação do estatuto Social, para refletir a criação do Conselho de
Administração, a existência de Acordo de Acionistas celebrado entre os acionistas da Sociedade, bem como outras disposições de governança e de resolução de disputas aplicáveis
à Sociedade. Assinaturas: Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Sérgio
Amaral de Almeida. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida; Sérgio Amaral de Almeida, Carlos
Alberto de Arruda Botelho, Roberto Hugo Ortner, Dorival Lourenço da Silva Neto, Vinícius
Nogueira Carmona e Moneycorp Brasil Participações Ltda. São Paulo, 8 de janeiro de 2018.
JUCESP nº 111.631/18-0, em 07/03/2018. Flávia R Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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hegando em casa, cozinha
o seu prato preferido e, de
quebra, consegue dormir as
famosas 8 horas (e que você achou
que nunca conseguiria colocar
em prática). Agora corta para a
realidade: você está trabalhando
naquele relatório inﬁnito, mas tem
que sair do trabalho mais cedo
porque faz tempo demais que você
não vai ao dentista.
Vai à consulta com peso na
consciência e, chegando em casa,
pensa em preparar uma refeição
em casa e ﬁnalizar o bendito relatório com calma. Mas, eis que
chega um e-mail importante e o
seu menu facilmente se transforma em um macarrão instantâneo.
Quem nunca?
Enﬁm, todo mundo já se deparou com qualquer um de outros mil
cenários possíveis, praticamente
todo dia. Inevitavelmente, quando
você está no trabalho, sua vida
pessoal encontra um jeito de se
misturar, e quando você está em
casa, seu cérebro normalmente
ainda está no trabalho. A verdade
é que é necessário esforço para
manobrar o equilíbrio entre o
trabalho e vida. Mas é possível que,
seguindo algumas dicas, isso possa
não parecer tão distante assim:
1) É tudo uma questão de
mistura - O primeiro passo é
aceitar que a mistura entre
trabalho e vida é fato, em
vez de lutar para criar uma
divisão perfeita (e utópica).
Assim, não cultive a falsa
sensação de que você está
falhando. Saber aceitar a
realidade e criar algumas
estratégias para um estilo
de vida que comporte as
suas tarefas é uma das
chaves para se adequar às
correrias diárias;
2) Seja claro nas suas prioridades - Parte do motivo
pelo qual o equilíbrio entre
trabalho e vida geralmente
não funciona é que, geralmente, as pessoas querem
acomodar tudo. A questão é
descobrir quais os momentos são cruciais para você e
encaixá-los de maneira que
faça sentido. Não importa
se estamos falando daquela
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Citação Prazo 20 Dias Proc. 0169327-85.2010.8.26.0100. A Drª. Lúcia Caninéo Campanhã, Juíza de
Direito da 6ª VC da Capital, Faz saber a Franklin Barbosa Dos Santos - Me, CNPJ Nº 10.383.064/
0001-72, e Franklin Barbosa dos Santos, RG Nº 32712341 e CPF/MF Nº 348.049.908-28, que Via
Veneto Roupas Ltda ajuizou ação de Procedimento Sumário c/c Pedido de Reparação Perdas de
Danos Materiais e Morais com a alegação de que a requerida está reproduzindo suas marcas
BROOKSFIELD e variações, para assinalar produtos falsificados, pleiteando ainda a liminar para
apreensão dos referidos produtos. Objetiva indenização por danos materiais e morais pelos
prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a liminar para apreensão dos produtos contrafeitos,
intimação dos réus para se absterem de usar, divulgar, fabricar, distribuir e comercializar produtos
com marcas de titularidade da autora e citação dos requeridos, por edital, para que contestem ação,
no prazo legal, a fluir após aquele de 20 dias contados da publicação do presente, sob pena de
serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 23 de Fevereiro de 2018.
(20 e 21)
1ª VC - Reg. Lapa. &,7$d2 - 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 -
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO,9- /DSD(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 
-~OLR &pVDU 6LOYD GH 0HQGRQoD )UDQFR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R  JOSE TELES DA
CRUZ NETO&3)-TXHMD EDUCACIONAL LTDAOKHDMXL]RXXPDação Monitória
REMHWLYDQGR R UHFHELPHQWR GH 5  $JR  RULXQGRV GD 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV
(GXFDFLRQDLV UHIHUHQWH DV PHQVDOLGDGHV GH )HYHUHLUR D $EULO GH  YHQFLGDV H QmR SDJDV
(VWDQGR R UHTXHULGR HP OXJDU LJQRUDGR &,7$'2 ILFD SDUD TXH QR SUD]R de 15 dias, a fluir após o
SUD]RVXSUDSDJXHRGpELWRRXHPEDUTXHDDomRILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVHKRQRUiULRVHPFDVRGH
SDJDPHQWR VRE SHQD GH FRQYHUVmR GH PDQGDWR LQLFLDO HP WtWXOR H[HFXWLYR VHQGR DGYHUWLGR GH TXH
VHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDOHPFDVRGHUHYHOLD DUW,9GR&3& 1$'$0$,6

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins2¿FLDO
)DoRVDEHUTXHRVVHJXLQWHVSUHWHQGHQWHVDSUHVHQWDUDPRVGRFXPHQWRVH[LJLGRVSHOR
$UWGR&yGLJR&LYLO$WXDO63HLURHGHVHMDPVHFDVDU
2 SUHWHQGHQWH GUILHERME De SIMONE MORAIS, GH QDFLRQDOLGDGH EUDVLOHLUD VRO
WHLURHFRQRPLVWDQDWXUDOQHVWD&DSLWDO%HOD9LVWD63QRGLD  UHVLGHQWH
HPGRPLFLOLDGRHP3LQKHLURV6mR3DXOR63¿OKRGH&DUORV$XJXVWR6DPSDLR0RUDLVH
GH*UDFLD,PDFXODGDGH6LPRQH0RUDLV$SUHWHQGHQWHPAULA CABIANCA TOLEDO
MARQUES,GHQDFLRQDOLGDGHEUDVLOHLUDVROWHLUDDGPLQLVWUDGRUDQDWXUDOQHVWD&DSLWDO
%HOD9LVWD63QRGLD  UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDHP3LQKHLURV6mR3DXOR
63¿OKDGH-RVp7ROHGR0DUTXHV1HWRHGH0DULD$QJHODGH$EUHX&DELDQFD0DUTXHV
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
SDUDVHUD¿[DGRQR2¿FLDOGH5HJLVWUR&LYLOHSXEOLFDGRQDLPSUHQVDORFDO-RUQDO
(PSUHVDV 1HJyFLRV

AJUCLA - Associação dos Juízes Classistas da
Justiça do Trabalho da 2ª. Região
Convoco Assembléia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre proposta de
alteração do Estatuto Social da Ajucla, para o dia 2.4.2018, às 9 horas, em primeira
convocação ou 9:30 horas em segunda e última convocação, na sede social da
AJUCLA sita na Rua Benjamin Constant, 158, 8º. andar, Centro, em São Paulo-SP. A
AGE obedecerá o Estatuto Social. Mário Morais Dantas-Presidente.

AJUCLA - Associação dos Juízes Classistas da
Justiça do Trabalho da 2ª. Região
Convoco Assembléia Geral Ordinária (A.G.O.) para eleger a Diretoria e Conselho
Fiscal da AJUCLA, com inicio em 2.4.2018, às 10 horas, na sede social sita na Rua
Benjamin Constant, 158, 8º. andar, Centro, em São Paulo - SP. Havendo chapa única
concorrendo, a eleição se dará por aclamação e, se houver mais de uma chapa, a
votação será secreta e no período das 10 às 15 horas, nos dias 2 e 3.4.2018. O
atendimento aos interessados em concorrer ao pleito será na sede da AJUCLA, no
endereço acima, no horário das 10 às 12 e das 14 às 17 horas. O registro de chapas
poderá ser feito até um dia após a publicação deste Aviso, no mesmo local e horários
do atendimento aos interessados em concorrer. A eleição obedecerá o Estatuto
Social. Mário Morais Dantas - Presidente.

AJUCLA - Associação dos Juízes Classistas da
Justiça do Trabalho da 2ª. Região
Convoco Assembléia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre as prestações de
contas dos exercícios de 2013 a 2017, para o dia 2.4.2018, às 8:30 horas, em primeira
convocação ou 9 horas em segunda e última convocação, na sede social da AJUCLA
sita na Rua Benjamin Constant, 158, 8º. andar, Centro, em São Paulo-SP. A AGE
obedecerá o Estatuto Social. Mário Morais Dantas-Presidente.
1ª VC – Reg. Tatuapé. (',7$/'(&,7$d2- 35$=2'(',$6352&(6621-
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR)RUR5HJLRQDO9,,, - 7DWXDSp(VWDGRGH6mR
3DXOR'U D )iELR5RJpULR%RMR3HOOHJULQRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R MARINA PANTOJA
COLIN&3)-TXHOKHIRLSURSRVWDXPDação de Execução por parte de CONDOMÍNIO
EDIFICIO PIAZZA SAN MARCOSDUDRUHFHELPHQWRGH5 $EULO RULXQGRVGDV7D[DVGH
&RQGRPtQLR)XQGR GH 5HVHUYD 3URYLVmRGH  6DOiULR &RQVWUXomR GD 5DPSD GH $FHVVLELOLGDGH H
(PEHOH]DPHQWR GR (OHYDGRU GR DSDUWDPHQWR Q  LQWHJUDQWH GR &RQGRPtQLR $XWRU (VWDQGR D
H[HFXWDGDHPOXJDULJQRUDGRIRLGHIHULGDDVXD&,7$d2SRU(',7$/SDUDTXHHP GLDVSDJXHR
GpELWR DWXDOL]DGR RX HP  GLDV HPEDUJXH RX UHFRQKHoD R FUpGLWR GR H[HTXHQWH FRPSURYDQGR R
GHSyVLWRGHGRYDORUGDH[HFXomRLQFOXVLYHFXVWDVHKRQRUiULRVSRGHQGRUHTXHUHUTXHRSDJDPHQWR
UHVWDQWHVHMDIHLWRHPSDUFHODVPHQVDLVDWXDOL]DGDVSUD]RVHVWHVTXHFRPHoDUmRDIOXLUDSyVRVGLDV
VXSUDVRESHQDGHSHQKRUDHDYDOLDomRILFDQGRDGYHUWLGDTXHVHUiQRPHDGR FXUDGRUHVSHFLDOHPFDVR
GHUHYHOLD DUW,9GR&3& 6HUiRSUHVHQWHHGLWDODIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL 1$'$0$,6
'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHQRYHPEURGH

1ª VC – Reg. Tatuapé. E',7$/ '( &,7$d2 - 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1  2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR 5HJLRQDO 9,,, - 7DWXDSp
(VWDGRGH6mR3DXOR'U D 3DXOR*XLOKHUPH$PDUDO7ROHGRQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R 
COSME DE ARAÚJO AIRES LQVFULWR QR &13- Q -12, que lhe foi proposta uma
ação Monitória por parte de PORTO VELHO ESPAÇO MOVELEIRO LTDA EPP, REMHWLYDQGR R
UHFHELPHQWRGH5 -XQ RULXQGRVGRVFKHTXHVQQRYDORUGH5H
Q  QR YDORU GH 5  VDFDGRV FRQWUD R %DQFR 6DQWDQGHU H GHYROYLGRV SRU IDlta de
IXQGRV (VWDQGR RUpX HP OXJDULJQRUDGR &,7$'2 ILFD SDUD TXH QR SUD]R GH  GLDV D IOXLU DSyV R
SUD]RVXSUDSDJXHRGpELWRRXHPEDUTXHDDomRILFDQGRLVHQWRGHFXVWDVHKRQRUiULRVHPFDVRGH
SDJDPHQWR VRE SHQD GH FRQYHUVmR GH PDQGDWR LQLFLDO HP WtWXOR H[HFXWLYR VHQGR DGYHUWLGR GH TXH
VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO HP FDVR GH UHYHOLD DUW  ,,, GR &3&  1$'$ 0$,6 'DGR H
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHIHYHUHLURGH

(*) - É especialista em
conteúdo da Evernote.
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REEMBOLSO EDUCACIONAL
Empresa oferece pagamentos de reembolso de curso de idioma e
graduação diretamente nas contas a pagar, por ser um benefício,
temos que inserir na folha de pagamento? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
A DEMISSÃO POR ACORDO ENTRE FUNCIONÁRIO X EMPRESA, O
AVISO PODE SER TRABALHADO?
Informamos que a lei é omissa quanto aos procedimentos em relação ao
aviso prévio trabalhado na rescisão contratual por acordo entre as partes,
contudo, se o aviso prévio for trabalhado, entendemos que o empregado
poderá trabalhar 30 dias optando pela redução das 2 horas diárias ou
dos 7 dias, e o que ultrapassa 30 dias, serão indenizados. Orientamos
ainda que seja consultado o respectivo sindicato a respeito da questão.
CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE
Quais os procedimentos legais em face da contratação do trabalho
intermitente a luz da Nova Reforma Trabalhista? Saiba mais acessando
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ALTERAÇÃO NO INTERVALO DA JORNADA DE TRABALHO
A alteração no intervalo da jornada de trabalho pode ser efetuada
diretamente entre empresa/funcionário? Ou ainda, não constando
em CCT, a empresa pode fazer com a intermediação do sindicato?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO QUE ENTRA EM FÉRIAS, DEVE FAZER O EXAME DE
RETORNO AO TRABALHO, MESMO SEM ESTAR VENCIDO O ASO?
Segundo o item 7.4.3.3 da NR-07 somente deve ser realizado exame
de retorno ao trabalho quando do retorno ao trabalho por motivo de
doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não por 30 ou mais
dias de afastamento, ou parto. Portanto, para o retorno das férias não
há necessidade de realizar o exame de retorno a ao trabalho.

capital-mar/18

CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 19.02.2018
Data, Hora, Local: 19.02.2018, às 17h30, na sede, Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221 - Jaguaré, São Paulo/SP.
Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente, Anrafel Vargas Pereira da Silva; Secretário: Osvaldo Rodrigues Souza. Deliberações Aprovadas: Pagamento aos acionistas, saldo de dividendos
apurados no exercício social de 2016, no valor total de R$ 3.000.000,00, na proporção de suas respectivas participações no capital social, sendo 62,347% correspondente a R$ 1.870.410,00 à Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR,
34% correspondente a R$ 1.020.000,00 à Estre Coleta Holding S.A. e 3,653% correspondente a R$ 109.590,00 à Estre
Ambiental S.A. Encerramento: Nada mais.São Paulo, 19.02.2018. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presidente, Osvaldo Rodrigues Souza - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A., Anrafel Vargas Pereira
da Silva; Estre Coleta Holding S.A., e Estre Ambiental S.A. ambas por Julio César de Sá Volotão e André Luis
Lima Meira. JUCESP nº 122.071/18-9 em 08.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretaria Geral.

aula de yoga ou de refeições com a família. Trate
as tarefas pessoais com a
mesma seriedade atribuída
às reuniões e prazos no
trabalho;
3) Deﬁna limites - Depois de
deﬁnidas as tarefas consideradas prioritárias, vale
repensar e alocar o tempo
que você julga necessário
para colocar seus planos
em prática. No começo,
como em tudo na vida, é
natural que surja um pouco
de conﬂito nas demandas
pessoais e profissionais.
E aí é que vem o pulo do
gato: reconhecer que as
coisas são imperfeitas e vão
naturalmente se sobrepor é
chave para fazer tudo dar
certo.
Chegar mais tarde no almoço de família por conta de
horinhas a mais dedicadas
naquele projeto do trabalho
são perfeitamente normais
no início. Seus limites não
podem ser tão rígidos a
ponto de não cederem às
imprevisibilidades de sua
rotina pessoal. Pequenas
atitudes permitirão a sobreposição de limites. Experimente usar um computador
diferente para realizar
tarefas pessoais, e assim,
não ﬁcar tentado a dar uma
olhada nas mensagens de
trabalho;
4) Dimensões em harmonia
- Encontrar uma maneira
harmônica de conciliar o
trabalho e vida pessoal sem
criar uma barreira rígida
entre estas dimensões da
vida, pode ser a saída para
estabelecer uma divisão
saudável do bem mais
precioso que temos: o
tempo. O próprio conceito
de equilíbrio implica necessariamente que um dos
componentes seja negativo
e precise ser neutralizado.
Quando deixamos de tratar o
trabalho como simplesmente “a
outra parte” da vida, o tempo e
energia dedicados aos nossos desaﬁos e tarefas passam a caminhar
em conjunto. Por isso, esqueça
de uma vez aquela ﬁlosoﬁa tradicional, que reaﬁrma o abismo
entre esses espaços. Assim,
você poderá aproximar-se de um
sentido cada vez mais real nos
caminhos pessoais e proﬁssionais
que já não caminham lado a lado
e, sim, misturados.
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pontos percentuais, sempre
que a taxa NTN-B for maior
ou igual a 4% ao ano. Abaixo
disso, será igual à metade da
taxa da NTN-B. Com o mesmo
intuito de redução de volatilidade, a TJLP será limitada à
meta da taxa Selic, quando os
juros básicos forem superiores
a 8,5% ao ano, “preservando o
equilíbrio econômico-ﬁnanceiro dos contratos e dos projetos
de investimento ﬁnanciados
pela TJLP”.

Imagine um dia de
equilíbrio perfeito entre
suas tarefas pessoais
e proﬁssionais: você
ﬁnaliza todas as suas
pendências no trabalho
e sai a tempo de fazer
uma aula de yoga
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mês de vigência da taxa. Já o
prêmio de risco será calculado a
partir da média de seis meses da
taxa de rendimento das Notas
do Tesouro Nacional, Série B
(NTN-B) para o prazo de três
anos. De acordo com o Banco
Central (BC), com o objetivo de
reduzir a volatilidade da TJLP,
haverá um fator de ajuste do
prêmio de risco, com efeito
redutor, de acordo com o rendimento das NTN-B.
O redutor será igual a 2

Jessi Craige (*)
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A TJLP não pode mais ser utilizada
em novos contratos de ﬁnanciamento.

O BC divulgará a TJLP trimestralmente, no último dia
útil do mês. A primeira TJLP
calculada com a nova metodologia será divulgada ao ﬁnal de
março. A TJLP era usada como
remuneração dos recursos do
Fundo de Participação do PIS
-Pasep, do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) e do Fundo
da Marinha Mercante (FMM),
além dos ﬁnanciamentos concedidos pelo BNDES.
Diferentemente da TJLP, a
TLP será calculada mensalmente com base na inﬂação medida
pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA)
mais os rendimentos da NTN-B,
título do Tesouro corrigido pela
inﬂação. A transição de uma
taxa para outra será gradual e
se dará ao longo dos próximos
cinco anos. Em 2018, a TLP vai
equivaler a 100% da TJLP. Em
2019, a proporção vai cair para
80% da TJLP, sendo reduzida
em 20 pontos percentuais ao
ano, até a TLP ser exclusivamente corrigida pela inﬂação
e pela NTN-B, em 2023 (ABr).
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A

decisão, publicada na
edição de ontem (19)
do Diário Oficial da
União, foi deﬁnida na última
sexta-feira (16) pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN). A
TJLP, por determinação legal,
não pode mais ser utilizada em
novos contratos de ﬁnanciamento, valendo apenas para as
operações já contratadas.
Para substituir a taxa, foi
criada no ano passado a Taxa
de Juros de Longo Prazo (TLP).
A ideia é que a nova taxa ﬁque
mais próxima dos juros praticados no mercado ﬁnanceiro,
resultando em pagamento de
menos subsídios por parte do
governo federal. A nova taxa entrou em vigor em janeiro deste
ano. A resolução do CMN tem o
objetivo de automatizar o cálculo da taxa TJLP, com base na
meta de inﬂação, e um prêmio
de risco. Anteriormente, a TJLP
era deﬁnida trimestralmente
pelo CMN.
A meta de inﬂação será calculada tendo como referência
12 meses seguintes ao primeiro

Marcello Casal Jr/ABr
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