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Empreendedor sustentável 
também precisa descansar

Quando falamos em 

sustentabilidade muitos 

signifi cados estão 

inseridos neste contexto

Meio ambiente, salvar 
o planeta, onda ver-
de, reciclagem, tripé 

sustentável, desenvolvimento 
sustentável, enfi m, a susten-
tabilidade está sendo utilizada 
em qualquer momento, local, 
empresa, produto ou frase. Já 
começamos a sentir um certo 
desgaste para este termo e 
usos inadequados para uma 
palavra que está “na moda”. 
Depois da COP 21, encontro 
de 195 países em Paris, em 
dezembro de 2015, vimos que 
alguns deles começaram a se 
comprometer com o tema do 
aquecimento global e os outros 
milhares de assuntos referen-
tes ao ambiente. 

Dizem que este movimento 
verde não é somente verde, 
mas também um movimento de 
pessoas e do planeta. Sim, este 
termo é importante e está em 
voga, mas nunca deve sair da 
pauta. A ONU, como exemplo 
de mobilização para o tema, 
por meio dos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
está buscando 17 tópicos para 
que as pessoas, governos e 
empresas possam, até 2030, 
se unir e vencer problemas 
referentes à pobreza, fome, 
desigualdade, degradação, 
vida na água, energia limpa, 
entre outros.

Esta é uma luta não somente 
pelo ambiente, mas também 
pelo ser humano e a sua con-
vivência com os outros seres 
vivos neste planeta. Porém, es-
tes tais de seres pensantes que 
buscam algo nesta sociedade, 
precisam aprender a trabalhar 
inicialmente consigo antes de 
querer salvar o planeta. Não 
é frase de autoajuda, mas sim 
uma máxima que não vemos 
sendo praticada no dia a dia, 
talvez somente nos “posts” das 
mídias sociais: “se você quer 
mudar ao mundo, antes de tudo 
comece você esta mudança 
para o bem”, uma das frases 

de Gandhi, parte do seu legado 
ao mundo.

Começar a pensar em você é 
fundamental! Pensar nas suas 
próprias mudanças e melhorias, 
mas não só para ganhar mais 
dinheiro, poder ou fama, mas 
sim para ser mais verdadeiro 
com você mesmo. Fazer o que 
realmente faz sentido para você 
com consciência e com “pé no 
chão”. Não é nenhum artigo do 
tipo “largue tudo e vá atrás do 
seu sonho sem pensar”, mas sim 
“respire fundo, analise o que 
faz sentido para você, os seus 
potenciais e sonhos”. E vá em 
frente! Sempre com muita ética. 
O mundo agradece e fl orescerá 
ainda mais com isso. 

Tem muito palestrante, arti-
culista e escritor que escreve 
vários passo a passo para este 
encontro consigo mesmo. 
Leia todos e veja qual faz mais 
sentido. Se não quiser ler ou 
assistir a uma palestra, refl ita 
com seus amigos e pessoas 
que realmente gostem de você. 
Principalmente um mentor ou 
alguém que você admira, ou 
que tenha mais experiência. 
Veja o estilo de vida dele e 
avalie se te agrada.

Esta parte da vida não é fácil. 
Estudar, entender e ter cons-
ciência é difícil, pois vivemos 
numa sociedade na qual temos 
cada vez menos temos tempo de 
refl etir. Tudo é somente em al-
guns caracteres, posts, imagens 
ou três segundos de um frame 
de fi lme. Refl etir sobre o seu 
eu para depois ajudar a mudar 
as coisas no seu entorno, isso 
ajudará a mudar o mundo.

Ufa! Só de pensar já dá um 
certo desespero... Coisas de 
começo de ano. Por isso, é 
importante que o empreen-
dedor tenha um tempo para 
si e limpe sua mente. Prepare 
para ser este empreendedor 
da sua vida de uma maneira 
sustentável.
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Sustentabilidade e palestrante
(www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

A - Medicina do Trabalho 
A Associação Paulista de Medicina do Trabalho realiza no próximo sábado 
(22), sua Jornada Científi ca de Medicina do Trabalho, com webtransmis-
são. Haverá uma série de debates a respeito de questões conceituais e 
experiências de sucesso ligadas à gestão integral e integrada da saúde dos 
trabalhadores, especialmente quanto à articulação das ações assistenciais 
e ocupacionais. Também estará em pauta outro problema enfrentado 
pelos médicos do trabalho cada vez com mais frequência: o acúmulo 
de funções. Tratará ainda de conceitos básicos da relação assistencial 
e ocupacional, propostas efi cazes sobre a integração destes campos da 
ciência, entre outros pontos. Outras informações no tel. 3188-4252 ou 
(www.apm.org.br/eventos.aspx).

B - Projetos Inovadores 
A aceleradora Sevna Seed está com inscrições abertas para o terceiro ciclo 
de seu programa de aceleração de startups. Fundada por empresários 
com atuação nacional na área de TI, busca empreendedores que possuam 
um projeto de startup de base tecnológica, mesmo que ainda esteja em 
estágio inicial. Cada projeto precisa de, no mínimo, dois sócios atuante, 
com perfi s profi ssionais complementares e disponíveis presencialmente 
durante a aceleração. As inscrições para aplicação de projetos vão até 
dia 18 de dezembro com o início do terceiro ciclo de aceleração previsto 
para março. Para participar é preciso preencher um formulário no site 
(http://www.fundacity.com/sevnaseed/apply/1113).

C - Gastronomia e Contribuição
A São Paulo Restaurant Week, o maior evento de gastronomia do país, 
mantém seu importante papel social em parceria com a Instituto Sabrina 
Sato, Fundação Cafu e Banco de Alimentos. O festival propõe aos clientes 
a contribuição de R$1,00 por refeição, que será destinado ao Instituto 
Sabrina Sato. Noventa por cento do valor arrecadado será direcionado 
aos projetos sociais com crianças e adolescentes atendidos pela Fun-
dação Cafu, e o restante à entidades carentes escolhidas pelo Instituto. 
O evento espera arrecadar mais de R$100mil, que serão designados ao 
atendimento sócio educativo de cerca de 630 crianças entre 4 e 17 anos 
e mais de 279 jovens acima de 18 anos, atendidos pela Fundação. Saiba 
mais no site: (www.restaurantweek.com.br).

D - Turismo para Mulheres
Hilda Hilst, Lina Bo Bardi, Tarsila do Amaral,Ema Klabin, Tomie Ohtake. 
Estes são apenas alguns nomes que protagonizam o feminino no turismo, 
tema do Festival de Turismo Mulheres no Mapa. O evento começa na 
sexta-feira (21) e vai até 6 de novembro nas unidades do SESC da capital 
paulista, Grande São Paulo, interior e litoral. A programação conta com 
roteiros de excursões e passeios. As ações incluem ofi cinas,palestras e 
rodas de conversa sobre questões variadas, como mulheres que viajam 
sozinhas e as protagonistas no desenvolvimento do turismo em suas 
comunidades, que buscam compartilhar experiências e discutir os 
desafi os da participação feminina nesse setor. Veja programação em: 
(www.sescsp.org.br/mulheresnomapa).

E - Clima nos Portos
A Ramboll Environ projetista e consultora de portos, com o apoio 
da CPEA, e da Acciona, construtora e gestora global de obras de 

infraestrutura, realizarão o seminário: ‘O porto, a cidade de Santos 
e as adaptações climáticas: como enfrentar os futuros desafi os am-
bientais’. Acontece no próximo dia 24, das 9h00 às 18h00, no Espaço 
Monte Serrat, em Santos. O encontro objetiva apresentar e discutir os 
principais impactos das mudanças climáticas sobre as operações dos 
portos brasileiros nos próximos 30 anos, bem como suas consequên-
cias para os negócios e a sociedade. A idéia é gerar discussão entre 
os diferentes atores do setor e apresentar casos de sucesso práticos. 
Inscrições tel. (11) 2832-8003. 

F - Cirurgia Bariátrica
Nesta terça-feira (18), às 20h00, a clínica Franco e Rizzi promove we-
binário com palestra online gratuita sobre a cirurgia bariátrica. Entre 
os temas abordados estão obesidade, opções de tratamentos, indicação 
para fazer cirurgia bariátrica ou tratamento conservador, mudança do 
perfi l alimentar em função da técnica operatória, suplementação, prática 
de atividade física, aspectos psicológicos envolvidos, entre outros. As 
inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link (www.
francoerizzi.com.br/palestraonline). Ao fi nalizar, a pessoa inscrita poderá 
baixar uma apostila gratuita e exclusiva.

G - Fisioterapia da UFSCar 
Até o próximo dia 24, o Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da 
UFSCar recebe inscrições no processo seletivo de seus cursos de mestrado 
e doutorado. A seleção de mestrado conta com duas fases: a primeira 
inclui prova para exame em profi ciência em Língua Inglesa e prova teórica 
de conhecimentos em Fisioterapia. A segunda fase consiste na análise 
e arguição do projeto de pesquisa e análise do currículo. A seleção do 
doutorado é composta por uma única fase, na qual é realizada a análise 
e arguição do projeto de pesquisa e análise do currículo. Os editais estão 
disponíveis no site do Programa, em (www.ppgft.ufscar.br).

H - Incentivo à Inovação  
Acontece no dia 10 de novembro, na Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie no campus Higienópolis, a 5° edição do Seminário Nacional de 
Incentivo à Inovação promovido pelo Instituto Valor. O evento contará 
com palestras de: Gilberto Kassab, Luiz Sergio Filho Vieira, Vanderlei 
Salvador Bagnato, Antonio Cabrera Mano Filho, Francismar Vidal de 
Arruda Junior e Luiz Sérgio Pires, entre outros. O seminário terá painéis 
de capacitação sobre como montar uma startup, esclarecimento sobre 
o que é investidor Anjo, Venture capital, Private Equity, como montar 
um negócio e diversas formas de fomento à inovação. Saiba mais em: 
(http://www.inovacao.srv.br/index.html). 

I - Intercâmbio na Suécia
A Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham), em parceria com a 
Embaixada da Suécia, promove a Sweden-Brazil Career Fair, evento que 
reúne representantes de universidades e empresas suecas, no próximo 
dia 27. Na feira, que é totalmente gratuita, os participantes poderão tirar 
dúvidas e conhecer melhor a qualidade acadêmica das instituições de 
ensino presentes, terão acesso a palestras de especialistas e poderão 
conversar com jovens que já estudaram na Suécia. Presença de sete 
universidades: KTH, Chalmers, Lund, Halmstad, Linköping, Umeå e 
Malmö. Todas elas são conhecidas por sua modernidade, métodos prá-

ticos e atendimento às demandas atuais do mercado. Inscrição e mais 
informações no site: (www.youngprofessionals.com.br).

J - Mercado da Construção
A Sobratema promove no dia 9 de novembro o evento ‘Tendências no 
Mercado da Construção’, com informações inéditas e relevantes sobre 
esse importante segmento da economia nacional. O evento conta com a 
participação do economista Dony De Nuccio, que apresentará as pers-
pectivas da economia brasileira para os próximos anos, fazendo uma 
avaliação da conjuntura, sendo uma oportunidade ímpar para empresários 
e profi ssionais obterem informações estratégicas que poderão contribuir 
para a tomada de decisão das empresas do setor da construção. Será 
apresentado o Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamen-
tos para Construção e o Guia Sobratema de Equipamentos 2017 – 2018. 
Saiba mais em (https://www.sobratema.org.br/tendencias/).

K - Centenário de Fátima 
Em 2017, todos os caminhos vão levar a Fátima, em Portugal. No próxi-
mo ano, o país luso celebra o centenário da aparição de Nossa Senhora 
de Fátima aos três pastorinhos, fato que desencadeou na devoção de 
milhares de fi éis e na criação do mundialmente conhecido Santuário 
de Fátima. Para assinalar esta data, que vai contar com a presença do 
Papa Francisco em uma visita ofi cial à cidade, está sendo preparada uma 
série de iniciativas para receber visitantes de todo o mundo. O governo 
português promove Fátima como um destino religioso em diversos países 
do mundo, entre eles o Brasil. Mais informações em: (www.fatima.pt).

L - Auditoria de Contratos
O Forum Cebefi  Treinamento em Direito Empresarial realiza no próxi-
mo dia 18 o Curso Auditoria Jurídica dos Contratos. O objetivo deste 
curso, que será apresentado por Dr. Leslie Amendolara, especialista na 
matéria, é de organizar controles internos dos contratos tendo em vista 
permitir, tanto na fase pré como na pós-contratual, o acompanhamento, 
cumprimento e observância de normas legais, bem como a formulação 
e execução de suas cláusulas. A auditoria de contratos, quer atuando a 
empresa como contratante quer como contratada, é ferramenta essencial 
para uma boa performance das avenças, bem como, fator importante, 
para minimizar erros e riscos jurídicos. Mais informações tel. 2309-9414 
ou (eventos@forumcebefi .com.br) e (www.forumcebefi .com.br).   

M - Open Day
No próximo dia 22, a Escola Britânica de Artes Criativas (EBAC), que 
chegou ao Brasil este ano e oferece uma formação em áreas criativas com 
qualidade mundial, creditadas pela Universidade de Hertfordshire, vai 
promover um dia dedicado para visitação aos interessados em ingressar 
nos cursos oferecidos pela instituição. A ação, conhecida como Open 
Day, surgiu com a proposta de dar a oportunidade aos interessados de 
conversarem e tirarem todas as dúvidas com os coordenadores dos cursos 
e também conhecerem toda a infraestrutura oferecida pela EBAC: salas 
de aulas, laboratórios, estúdios, biblioteca e todos os recursos. Para 
participar acesse: (http://www.ebac.art.br/about/events/4449/).

N - Viagens para NY
Consumidores têm até o dia 30 de novembro para participar da Promoção 
Receita de Carinho com Buddy e Dona Benta, que vai levar cinco pessoas para 
Nova Iorque, com direito a acompanhante, durante uma semana, para conhecer 
a fábrica do confeiteiro Buddy Valastro. Além disso, serão sorteados milhares 
de prêmios para os participantes da campanha: mil aventais de cozinha, 160 
máquinas de pão e oito tablets com receitas Dona Benta. Para participar, basta 
comprar produtos Dona Benta, no valor mínimo de R$ 9, em qualquer loja ou 
rede varejista, e fazer o cadastro no site (www.promocaodonabenta.com.br). 
Por meio de login e senha, você pode incluir os números correspondentes às 
notas fi scais até o término da ação e concorrer aos prêmios.

A - Medicina do Trabalho
A Associação Paulista de Medicina do Trabalho realiza no próximo sábado 

infraestrutura, realizarão o seminário: ‘O porto, a cidade de Santos
e as adaptações climáticas: como enfrentar os futuros desafi os am-
bientais’ Acontece no próximo dia 24 das 9h00 às 18h00 no Espaço

Na comparação com o se-
tembro do ano passado, 
o tombo é ainda maior, 

de 27,2%.
O crédito foi utilizado para 

a compra de 132.181 veículos 
zero quilômetro, entre auto-
móveis, comerciais leves, cami-
nhões, ônibus e motocicletas. 
Só os automóveis e comerciais 
leves somam 80.782 fi nancia-
mentos, 52% do número total de 
unidades vendidas nessas duas 
categorias em setembro, consi-
derando os dados da Fenabrave. 
Em agosto, a participação dos 
financiamento no comércio O crédito foi utilizado para a compra de 132.181 veículos O Km.

Petrobras reduz 
preço da gasolina 
nas refi narias

A Petrobras anunciou na 
sexta-feira (14) a redução do 
preço da gasolina em 3,2% em 
suas refi narias. Também a redu-
ção de 2,7% no preço do diesel. 
Os reajustes são refl exo de uma 
nova política de preços aprova-
da pela empresa. A redução é 
para o combustível vendido no 
atacado para postos de gasolina. 
O impacto dessas reduções no 
bolso do consumidor dependerá 
das estratégias de cada posto. 

Mas, se o repasse da redução 
no preço na refi naria for feito 
integralmente para o preço ao 
consumidor, as reduções serão 
de 1,4% na gasolina e 1,8% no 
diesel. A nova política terá preço 
de paridade internacional (PPI), 
margem para remuneração de 
riscos inerentes à operação e nível 
de participação no mercado. 

A empresa estabeleceu, entre 
outras coisas, que nunca terá 
preços abaixo da paridade in-
ternacional. A política de preço 
de paridade internacional inclui 
os custos com frete de navios, 
custos internos de transportes 
e taxas portuárias. Os preços 
serão revistos pelo menos 
uma vez por mês. Eles podem 
ser reduzidos, aumentados ou 
mantidos (ABr).
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Financiamentos de veículos 
caíram 14,8% em setembro

No mês de setembro, quando os bancários entraram em greve, os fi nanciamentos de veículos novos 
registraram queda de 14,8% em relação a agosto, mostra levantamento divulgado pela Cetip, que 
compila os dados das instituições fi nanceiras

total dos leves foi de 53%.
Com os resultados de se-

tembro, o terceiro trimestre 
terminou com o fi nanciamento 
de 431.698 unidades novas (em 
todas as categorias), queda de 
25,3% sobre o volume alcança-
do em igual período do ano pas-
sado. A baixa demanda deve-se 
principalmente ao aumento do 
desemprego, que reduz a renda 
e a confi ança do consumidor, e 
à restrição do crédito por parte 
das instituições financeiras, 
que estão mais rigorosas para 
conceder crédito também para 
a aquisição de veículos (AE).

A Casa Branca anunciou 
uma nova série de ações 
executivas para um maior 
relaxamento das restrições 
comerciais e fi nanceiras entre 
Estados Unidos e Cuba. As 
novas medidas devem afetar 
na agricultura e na infraes-
trutura do país latino, já que 
norte-americanos autorizados 
poderão oferecer serviços 
relacionados à manutenção e 
ao desenvolvimento do país 
e que empresas dos EUA 
poderão exportar para a ilha 
tratores, pesticidas e outros 
artigos agrícolas.

Além disso, as novas regras 
devem impulsionar as pesqui-
sas médicas que as duas na-
ções poderão conduzir juntas 
no futuro, facilitando também 
que companhias norte-ameri-
canas importem os produtos 
farmacêuticos cubanos que 
forem aprovados pela Ad-
ministração de Remédios e 
Alimentos (FDA). As ações 
também ajudarão sociedades 
dos Estados Unidos a expor-
tarem alguns de seus produtos 
para a ilha, inclusive através 

Novas medidas aliviam 
restrições a Cuba

da internet, e permitirão que os 
norte-americanos não tenham 
mais nenhuma restrição ou 
limite em trazer os famosos 
charutos e rum cubanos para 
uso pessoal nas bagagens ao 
voltar de viagem.

Esta medida em específi co 
deve ser a mais lucrativa para 
a nação latina já que, anterior-
mente, os viajantes dos Estados 
Unidos tinham um limite de 
apenas US$ 100 para essas 
mercadorias por viagem. Além 

de anunciar as novas regras, 
o presidente norte-americano, 
Barack Obama, também co-
mentou sobre a relação mais 
próxima e forte entre os EUA e 
Cuba e os desafi os que ainda os 
dois enfrentam. Entre as duas 
nações ainda “permanecem 
grandes diferenças em rela-
ção à democracia e a direitos 
humanos, mas o degelo é a 
melhor maneira de abordá-
las”, afi rmou o mandatário 
(ANSA).


