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A infl uência do passado 
na sua vida hoje

Você vem tentando 

buscar um 

relacionamento que 

seja positivo, gostoso 

com cumplicidade e 

companheirismo, mas 

vive encontrando a 

pessoa errada? 

Você faz de tudo para se 
dar bem com sua família, 
mas eles não te entendem 

e você se sente a ovelha negra 
dentro da sua própria casa? 
Você já fez um monte de cursos 
e terapias para mudar a sua 
vida, mas nada parece ter um 
resultado duradouro e você se 
pega repetindo o mesmo erro de 
novo e de novo? Você faz de tudo 
para manter sua saúde boa, mas 
está sempre enfrentando algum 
tipo de problema ou sintoma que 
consome a sua energia?

A solução para todos esses 
problemas pode não estar em 
você. Você sabia que mais de 
50% de seus problemas e de-
safi os não tem nada a ver com 
a sua vida? Tudo isso acontece 
sem que tenhamos consciência 
e controle e somente podemos 
curar essa dor ao incluirmos 
todas as histórias que nossos 
pais e antepassados viveram 
antes de nós.

Nós carregamos histórias e 
destinos de outros membros 
familiares e inconscientemen-
te reproduzimos suas dores e 
difi culdades em nosso dia a dia. 
Isso acontece com todos nós, 
independente de acreditarmos 
nisso ou não! Ou seja, as his-
tórias que aconteceram com 
seus pais, tios, avós, bisavós 
tem um peso enorme na sua 
felicidade. Elas atuam sobre 
nós diariamente e não temos o 
poder de ignorar o efeito delas 
em nossos planos. 

Mas existe uma saída para 
transformar deste peso em 
força e liberdade! Na verdade, 
um caminho a ser percorrido 
para tomar as rédeas da sua 
vida nas próprias mãos! Vou 
contar uma breve história para 
ilustrar como a Constelação 
pode transformar relações. 

Ana foi criada pelos pais que 

viveram casados por 20 anos. 
Foi a menina dos olhos de seu 
pai. A fi lha querida e amada. O 
pai fazia tudo por ela. Já com 
a mãe vivia uma relação con-
fl ituosa, com discussões cons-
tantes e muita cobrança. Ela já 
tinha tentado de tudo, terapias 
de todo o tipo, mas nada tinha 
adiantado. Quando ela chegou 
no meu consultório percebi a 
ansiedade e o desespero que 
ela vivia por não conseguir 
ter uma boa relação com sua 
mãe. Ela realmente não sabia 
o que fazer para mudar isso. 
Em razão de muita experiência 
neste tipo de narrativa, inclu-
sive na minha própria história, 
perguntei diretamente sobre 
uma dinâmica muito comum 
em difi culdades como essa.

– Ana, seu pai teve alguma 
namorada realmente impor-
tante antes da sua mãe? Um 
sorriso brilhante se abriu em 
seu rosto….. Bingo!

– Sim. Meu pai me contava que 
quando muito jovem foi apaixo-
nado por uma vizinha da cidade 
onde ele morava. Eles tiveram 
um longo namoro na juventude, 
mas infelizmente a família dela 
nunca aprovou a relação e enviou 
a fi lha para estudar fora. Ela foi 
embora e meu pai nunca mais a 
viu. Ele conta que às vezes ainda 
sonha com ela.

Essa é uma ligação clássica 
que podemos curar com este 
trabalho. A fi lha se identifi ca 
com o primeiro amor do pai 
e sem perceber vira a “rival” 
inconsciente da mãe. Tudo 
isso acontece sem que tenha-
mos consciência e controle e 
somente podemos curar essa 
dor ao incluirmos as histórias 
que nossos pais e antepassa-
dos viveram antes de nós. A 
Constelação Familiar é o tipo 
de trabalho que permite isso, o 
conhecimento e a cura no cami-
nho da felicidade e liberdade e 
que vem ajudando milhares de 
pessoas no mundo todo. 

É possível mudar sua histó-
ria, escolher um novo caminho 
e realizar aquilo que sonhou.

(*) - É terapeuta, coach e autora do 
livro recém-lançado ‘O Reencontro’. 

(www.nathaliefavaron.com.br).

Nathalie Favaron (*)

A - Semana da Conciliação  
Tribunais de todo o país já se preparam para o esforço concentrado 
da Justiça, que anualmente busca formas alternativas de solução de 
confl itos. A 11ª edição da Semana Nacional da Conciliação, coordenada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os tribunais 
brasileiros, será entre os próximos dias 21 e 25. Na capital paulista, já 
foram inscritos mais de dois mil e trezentos processos. Os interessados 
em buscar a solução de seu caso durante a mobilização da Semana Na-
cional, terá até o próximo dia 6 para se informar na página do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (www.tjsp.jus.br/conciliar).

B - Garantias Reais
O Forum Cebefi  de Treinamento em Direito Empresarial realiza no próximo 
dia 9, das 09h30 às 16h30, o curso ‘Garantias Reais’. O objetivo desse curso, 
que será apresentado por Dr. Leslie Amendolara especialista na matéria, é 
transmitir como elaborar com efi cácia garantias reais, de modo a assegurar 
certeza e liquidez das operações a serem realizadas. Destina-se a advogados, 
profi ssionais de bancos, auditores, contadores e demais interessados. Tópi-
cos: Hipoteca; Penhor; Caução de Títulos de Crédito; Alienação Fiduciária 
em Garantia; Credor Fiduciário na recuperação Judicial e na Falência do 
Devedor. Local: Av. Paulista, 901. Informações: tel. 2309-9414 (eventos@
forumcebefi .com.br) ou (www.forumcebefi .com.br). 

C - Oportunidades de Negócios
Mais de 40 empresas internacionais estarão na cidade, entre os próximos 
dias 7 e 9, para participar do ELAN Network Brasil, matchmaking organizado 
pela Anprotec em parceria com a Agência USP de Inovação, no âmbito da 
cooperação com a União Europeia. A iniciativa busca identifi car os desafi os 
para o desenvolvimento de oportunidades de negócios e gerar mecanis-
mos que criem parcerias entre as PME; consolidar áreas de colaboração; 
promover a criação de redes incentivando o desenvolvimento tecnológico 
e, também, conectar agentes que apoiam a geração de oportunidades, 
como organismos fi nanciadores, especialistas de mercado e iniciativas 
tecnológicas entre a Europa e o Brasil. A entrada é franca. Saiba mais em 
(http://www.elannetwork.org/content/2016-brazil-event).

D - Psiquiatria e Psicologia 
Entre os próximos dias de 3 e 5, a Faculdade de Ciências Médicas da 
Santa Casa recebe a 18ª Conferência em Filosofi a, Psiquiatria e Psicolo-
gia – INPP 2016. O tema é ‘Psicopatologia do presente: teoria e prática’. 
O objetivo será trazer à tona a discussão sobre o tema, por meio de 
mesas-redondas e palestras, na voz de especialistas e pesquisadores 
de diversos campos das humanidades em saúde mental, com foco nas 
consequências práticas que suas refl exões acarretam para a área. Bill 
Fulford, membro da Faculdade de Filosofi a da Universidade de Oxford, 
e presidente da INPP, palestrará em módulo cujo tema será ‘Filosofi a e 
Psiquiatria: passado, presente e os desafi os para o futuro’. Mais infor-
mações no link: (inpp2016.fcmsantacasasp.edu.br). 

E - Jovens Ambiciosos 
A Lojas Americanas prorrogou para 30 de novembro o prazo de inscrições 
para o seu Programa de Estágio Líderes do Varejo. Podem se candidatar 

estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação 
Social, Economia, Engenharia de Produção e Marketing, com previsão de 
formatura para julho de 2017. O processo seletivo inclui análise de currículo, 
provas on-line, entrevistas com área de RH e gestores. Durante o período 
de estágio, realizado em uma das lojas, os estudantes passarão por vários 
treinamentos relacionados à gestão, como, por exemplo, planejamento, 
gerenciamento de atividades de loja e liderança de equipe. Inscrições 
podem ser feitas no endereço (estagio.lasa.com.br).

F - Fidelizar Clientes
Acontece no próximo dia 8, das 19h00 às 21h00, durante a ‘Semana de 
Marketing’ promovida pelo Conselho Regional de AdministraçãoSP, a 
palestra do consultor de negócios César Souza, cujo tema será ‘Clien-
tividade: a nova frentede batalha do marketing’, que é o título de seu 
mais recente livro. Souza aborda métodos que podem tornar possível 
vencer o desafi o da maioria das empresas e dos profi ssionais das mais 
diversas áreas: o de conquistar e fi delizar clientes de forma constante 
e rentável; o de defende que o cliente fi que no centro da empresa e as 
equipes aprendendo a falar a linguagem dele. Entrada franca. Local: Av. 
9 de Julho, 3830. Mais informações: (www.crasp.gov.br).

G - Seleção de Startups
Termina no próximo dia 11 o prazo para os interessados em participar 
do Fundo BR Startups, criado pela Microsoft Participações e que terá 
investimentos do Banco Votorantim. Esta nova rodada de seleção será 
feita para startups da área fi nanceira – Fintechs que poderão contar com 
investimentos entre R$ 250 mil a R$ 1,5 milhão. As empresas interessadas 
em participar devem ser brasileiras, com pelo menos dois sócios e ter 
faturamento anual entre R$ 120 mil e R$ 10 milhões. Todos os detalhes 
do programa, assim como a fi cha de inscrição, podem ser encontrados 
em: (www.fundacity.com/fundo-br-startups/apply/1072).

H - Senepol PO Importados 
No ano 2000, a Senepol Nova Vida importou os primeiros animais vivos 
da raça. Treze anos depois, adquire, com exclusividade, o acervo da 
norte-americana Sacramento Farms e jovens doadoras WC, CN e PRR, 
visando o refrescamento de sangue do rebanho brasileiro. Para atender 
a públicos distintos, o 1º Leilão Senepol Nova Vida PO Importado será 
executado em duas etapas, sendo a primeira nesta segunda-feira (31), 
a partir das 18h30, na Sociedade Hípica, com a oferta de 25 doadoras 
Senepol PO. No dia seguinte (terça-feira,1), às 21h00, a oferta será 
exclusiva pelo Canal Rural, com a apresentação de 35 touros de repasse 
Senepol PO Importados. Informações: tel. 3773-8113.

I - Administração e Direito
Os cursos de administração e direito concentram o maior volume de 
ofertas de estágio nessa semana no CIEE. Ao todo são 200 vagas para 
atuação em empresas privadas e órgãos públicos na capital. Podem se 
candidatar estudantes do primeiro ao penúltimo semestre de ambos os 
cursos. Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 364 a R$ 2 mil, para 
jornadas de 4h00 e 6h00 diárias de estágio, além de auxílio-transporte 
e recesso remunerado. Inscrições no portal (www.ciee.org.br), nas 
unidades do CIEE (Rua Maria Paula, 212, Centro, e Rua Tabapuã, 469, 

no bairro do Itaim Bibi) ou postos de atendimento, cujos endereços 
estão no mesmo site.

J - Educação Especial 
Comerça nesta terça (1) e vai até sexta-feira, na Universidade Federal de 
São Carlos (UFSCar), a 7ª edição do Congresso Brasileiro de Educação 
Especial. O evento, marcado pela temática da Educação Especial, pretende 
estimular a produção científi ca, divulgar o conhecimento produzido na área, 
promover o intercâmbio entre pesquisadores, profi ssionais, pessoas com 
defi ciência ou transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/
superdotação e seus familiares. Além disso, atende à demanda por novas 
práticas que surgem da política educacional de inclusão escolar adotada no 
País e acontece junto ao X Encontro Nacional de Pesquisadores da Edu-
cação Especial. Outras informações: (http://2016.cbee-ufscar.com.br).

K - Origem do Alimento
A recém-lançada plataforma Raízs é um negócio social que convida moradores 
dos grandes centros urbanos a repensar a relação do consumo de alimentos, 
propondo uma reconexão entre quem compra e quem produz. A platafor-
ma dá a oportunidade do consumidor conhecer a origem dos alimentos e 
quem os cultiva, gerando empatia e a valorização do trabalho do pequeno 
produtor. A ideia é aproximar o consumidor às histórias dos produtores, 
seja por meio dos alimentos que vem com foto e texto identifi cando a família 
produtora ou depoimentos registrados no local de trabalho dos produtores 
e disponíveis em vídeo. Saibva mais em (www.raizs.com.br).

L - Corrente Solidária
A campanha de Natal da Perdigão ‘No Coração Sempre Cabe Mais Que 
Um’ encanta não apenas pelo ineditismo, mas também pelo objetivo: a 
cada Chester Perdigão comprado, outro será doado para uma família que 
precisa. Serão benefi ciadas cerca de 250 mil famílias ou aproximadamente 
2 milhões de pessoas, dado que cada Chester Perdigão serve em média 
8 pessoas. Até o dia 24 de dezembro, a campanha vai ampliar o número 
de pessoas que irão se reunir e ter no centro da mesa uma ave especial 
para confraternizar uma das datas mais aguardadas do ano. A distribuição 
será auditada pela Accera e realizada pelo programa Mesa Brasil, do SESC 
Nacional, em parceria com o Instituto BRF (www.perdigao.com.br).

M - Viver Melhor 
O Feirão Morar Bem, Viver Melhor será realizado nesta semana, nos 
dias 5 e 6, das 9h00 às 20h00, no Ginásio do Ibirapuera. Para o evento, o 
Governo do Estado lançou o Cheque-Moradia, um certifi cado de aporte 
a fundo perdido de até R$ 40 mil, para servidores públicos estaduais e 
benefi ciários do auxílio-moradia da CDHU. O valor dos cheques varia de 
R$ 5 mil a R$ 40 mil, de acordo com a renda mensal das famílias e a região 
do Estado em que está localizado o imóvel. O evento é aberto a toda a 
população interessada na aquisição da casa própria. Os servidores estaduais 
e benefi ciários do auxílio-moradia terão 7,5 mil imóveis à disposição para 
compra. No total, serão 10 mil unidades habitacionais à venda.  

N - Dia da Criatividade
Defi nida por líderes e educadores ao redor do mundo como a matéria-
prima do século XXI, a criatividade é celebrada mundialmente no 
próximo dia 17, e receberá uma homenagem inédita da ProjectHub, 
a primeira rede global de empreendedores criativos estabelecida no 
Brasil. Com uma programação especial totalmente voltada ao tema, vai 
reunir jovens profi ssionais, empreendedores de diferentes indústrias 
criativas, pensadores, especialistas em criatividade e executivos de 
grandes empresas com DNA inovador.  As atividades começam com o 
lançamento da plataforma Branded Investment Summit com discussões e 
palestras exclusivas sobre investimentos de marca em negócios criativos 
e inovadores. Saiba mais em (www.projecthub.com.br).
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Essa foi a maior alta re-
gistrada pela pesqui-
sa, segundo a CNC, e 

é a quarta taxa positiva nesse 
tipo de comparação.

Na comparação com se-
tembro último, a alta foi de 
1%, o sexto aumento con-
secutivo.

O crescimento de 18,7% 
na comparação com outubro 
de 2015 foi puxado princi-
palmente pela avaliação dos 
empresários do comércio em 
relação ao momento atual. 
Sua satisfação com a situa-
ção da economia aumentou 

Pesquisa mostra que lojistas estão otimistas quanto ao 

comportamento da economia.

A decisão do STF de validar 
o corte de ponto de servido-
res públicos que decidirem 
entrar em greve não é nova, 
disse o especialista em Direito 
Constitucional e professor da 
UnB, Paulo Henrique Blair de 
Oliveira. 

Para ele, a lei de greve 
vigente no setor privado não 
resolve questões do serviço 
público, como o princípio da 
anterioridade orçamentária. 
“Há o esquecimento do fato 
de que o poder público não 
tem capacidade de negociar 
porque os gastos são previstos 
com um ano de antecedência”, 
disse.

“Se o servidor repuser o 
serviço, ele tem direito ao 
pagamento, mas se ele não 
repuser a consequência é 
catastrófi co para a população. 
Vamos ter um acúmulo em 
serviços que não deveriam 
estar atrasados, isso já é uma 

Apesar da possibilidade do corte no salário,

pode haver negociação.

Desemprego 
contribuiu para 
aumento de 6% das 
microempresas

São Paulo - A abertura de empre-
sas de janeiro a setembro no País 
cresceu 1% sobre igual período do 
ano passado, segundo levantamen-
to da Boa Vista SCPC. Mas o desta-
que recaiu sobre as Microempresas 
Individuais (MEIs), que cresceram 
6% na mesma base de comparação. 
Segundo o economista-chefe da 
Boa Vista SCPC, Flávio Calife, 
muito deste crescimento de novas 
empresas, especialmente de porte 
micro, tem raiz no elevado índice 
de desemprego. 

Sem perspectivas de voltar ao 
mercado de trabalho num ambiente 
econômico adverso, os trabalhado-
res estão empregando suas verbas 
rescisórias no negócio próprio. “As 
MEIs estavam crescendo a 14% no 
trimestre passado. São empresas 
com faturamento mensal de até 
R$ 5 mil ou até R$ 60 mil anuais”, 
disse o economista. Ou seja, são 
empreendimentos abertos para 
gerar renda equivalente ao que o 
empreendedor conseguia quando 
trabalhava de empregado.

O crescimento das microem-
presas elevou em 3,5 pontos 
porcentuais a participação desse 
segmento, totalizando 74,2% das 
novas empresas, enquanto as 
demais categorias perderam re-
presentatividade. Em relação ao 
segundo trimestre, no entanto, a 
abertura total de empresas recuou 
2% (AE).
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Confi ança do Empresário do 
Comércio avançou em outubro
O Índice de Confi ança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cresceu 18,7% em outubro deste ano, na comparação 
com o mesmo período do ano passado

101,3%. O empresariado 
também está mais otimista 
com o momento do setor 
(35,8%) e de seu próprio 
negócio (15,7%).

Há ainda melhora nas opi-
niões em relação ao futuro 
da economia (37,6%), do 
comércio (19,1%) e da em-
presa (10,4%). Mais empre-
sários também esperam con-
tratar funcionários (21%). 
No entanto, houve queda em 
relação aos investimentos na 
empresa (-0,7%) e na avalia-
ção da situação dos estoques 
(-4,2%) (ABr).

Decisão de validar corte de ponto 
de servidores divide opiniões

difi culdade”, argumentou. Ape-
sar da possibilidade do corte 
no salário, isso não impede a 
negociação para compensação 
dos dias não trabalhados. 

A Força Sindical e a CUT, 
criticaram a decisão do STF. 
Segundo as entidades, a medi-
da enfraquece a democracia, 
ameaça o direito de greve e 

deixa os funcionários públicos 
sem opção para pressionar 
os governos nas negociações 
dos reajustes salariais. Para 
o presidente nacional da 
CUT, Vagner Freitas, com 
essa decisão, “o Supremo deu 
mais um passo em direção ao 
retrocesso das relações de 
trabalho no país” (ABr).


