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OPINIÃO
Acredite no poder

da atitude em 2017

O ano de 2016 está 

acabando o que para 

muitos, torna-se um 

período para refl etir 

sobre o que deu certo, o 

que precisa melhorar e 

mudar

Isso, na verdade, signifi ca 
deixar a preguiça de lado e 
tomar coragem para voltar 

naquela listinha de resoluções 
e ver o que ainda falta fazer 
para tirar aquele plano, ou so-
nho, do papel.  É incrível como 
as pessoas sabem exatamente 
o que precisa ser feito, o cami-
nho que deve seguir, o ponto 
que quer chegar, mas não o 
fazem.  Se não der o primeiro 
passo, depois o segundo, e 
assim por diante, nada vai 
acontecer se não partir para 
a ação.

Mas há aqueles que conse-
guiram quebrar esse ciclo. Es-
ses, tiveram que se reinventar 
e agir rápido para se adaptar 
a uma nova realidade, são os 
chamados empreendedores 
por necessidade e basta uma 
palavra para defi ni-los: ATI-
TUDE. 

Para sair de vez do grupo de 
11,4 milhões de desemprega-
dos no Brasil, eles estão viran-
do o jogo e decidiram criar as 
suas próprias oportunidades. 
De acordo com o indicador do 
Serasa Experian, a abertura de 
novos negócios entre janeiro e 
julho chegou a 199.373 novas 
empresas. 

E este movimento só cresce 
e eles não querem apenas 
participar da corrida ou con-
quistar apenas o pódio, mas sim 
chegar em primeiro. É claro 
que assumir novas respon-
sabilidades gera insegurança 
e para driblar este medo, é 
preciso usar este sentimento 
como impulsionador de busca 
pela superação. 

O risco deve ser o atrativo 
para o sucesso. Não devemos 
perder o medo, mas devemos 
enfrentá-lo, se quisermos 
evoluir.  Estar preparado para 
assumir responsabilidades 
quer dizer permitir-se tentar, 
deixar-se errar para acertar! 
Quer dizer, dar a si mesmo 
a possibilidade de crescer. E 
quantas vezes deixamos um 
plano ou um sonho de lado por 
medo de dar errado?

Mas quando se tem um pen-
samento focado em “ o impor-
tante é ganhar”, você trabalha 
para ter resultados. Vai dar o 

seu melhor e lutar pela primei-
ra colocação, vai treinar cada 
vez mais e seu futuro, ou da 
sua empresa, será grandioso. 
Você não será o número 1 em 
tudo o que fi zer, mas quanto 
mais tiver isto como meta, 
mais perto poderá chegar dos 
seus objetivos. Determine-se 
a alcançar o topo, pois ainda 
que por ventura não o alcance, 
chegará cada vez mais alto.

O verdadeiro campeão busca 
sempre a vitória. Isso é o que 
importa. Essa é a mentalidade 
que você deve manter, para se 
tornar um vencedor. Ayrton 
Senna dizia “O importante é 
competir? Isso é pura dema-
gogia! O Importante mesmo 
é ganhar! O que eu quero é 
resultado, o que eu quero 
são vitórias”. Não focar na 
conquista é um pensamento 
fraco, algo perdedor. Isso é 
desculpa! Porque se depois 
de uma derrota alguém pensa 
que “o importante é competir”, 
então não vai trabalhar tudo 
o que pode para chegar mais 
longe, para ser o primeiro.

Pessoas que alcançam o 
sucesso e atingem seus ob-
jetivos possuem pelo menos 
dez características positivas: 
motivação, foco, iniciativa, 
inteligência emocional, ética, 
comprometimento, resiliência, 
criatividade, persistência e 
busca constante por autode-
senvolvimento.  E todos esses 
atributos fazem a diferença. Os 
extraordinários revolucionam 
o modo como as coisas são 
feitas, mudam as maneiras de 
pensar do mundo e buscam 
novas soluções para proble-
mas antigos, fazem as coisas 
diferentes e se destacam na 
multidão. Controlam seus me-
dos e os usam a seu favor, em 
vez de deixar que atrapalham 
seus planos e destruam seus 
sonhos

Acredite que o que você 
busca é possível, acredite que 
é capaz de fazer e acontecer. 
Essa confi ança será a sua prin-
cipal aliada na busca pelo topo. 
Trace uma rota e direcione sua 
jornada. Desenhe seu mapa 
para o sucesso. Escreva as 
coordenadas e siga -as. Tenha 
um extraordinário 2017!

(*) - Autor do best-seller ‘O Poder da 
Atitude’, é sócio-diretor do Instituto 

de Desenvolvimento Profi ssional, 
diretor-executivo da Associação 

Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento e diretor geral do 

Congresso Brasileiro de Treinamento 
e Desenvolvimento

(www.slivnik.com.br).

Alexandre Slivnik (*)
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Aumentou a 
popularidade 
de Trump 

A popularidade do magnata 
republicano Donald Trump 
subiu a 46% desde a sua vitória 
nas eleições de 8 de novembro, 
de acordo com uma pesquisa 
divulgada ontem (21) pela 
Politico/Morning Consult. Pe-
los dados, Trump conseguiu 
aumentar sua popularidade em 
nove pontos percentuais em 
menos de 15 dias. 

Antes das eleições, a maioria 
das pesquisas de intenção de 
voto apontava para uma der-
rota de Trump e uma vitória 
da democrata Hillary Clinton. 
Até no exterior, Trump tem 
conquistado alguns resultados 
que antes eram inesperados. 
O Reino Unido poderia ser o 
primeiro país a receber uma 
visita ofi cial do novo presidente 
dos Estados Unidos. Segundo 
fontes de Downing Street, o 
magnata poderia receber o 
convite da rainha Elizabeth II, 
que avalia uma recomendação 
do governo conservador da pre-
mier Theresa May (ANSA).

A chanceler alemã, Angela 
Merkel, confi mou que concor-
rerá a um quarto mandato, mas 
admitiu que está se preparando 
para enfrentar a campanha 
eleitoral mais difícil de sua 
carreira. “Esta eleição vai ser 
ainda mais difícil do que as 
anteriores”, disse, ressaltando 
uma “forte polarização” da 
sociedade e prometendo lutar 
“pelos nossos valores e pelo 
nosso modo de vida”.

De acordo com a maioria dos 
analistas ouvidos pela mídia do 
país, o nome de Merkel des-
ponta naturalmente diante da 
falta de opções de lideranças. 
“Mekel tentará, mas quem mais 
tentaria?”, questiona o jornal 
conservador Welt, ressaltando 
que uma das tarefas da chan-
celer nos próximos quatro anos 
será criar um sucessor. Em 
tom crítico, o diário Spiegel 
comentou que “não foi possível 
traçar, durante os 25 minutos 
de discurso de Merkel na tele-
visão, o programa de governo 
e as propostas que a chancelar 
apresentará aos alemães depois 

Chanceler da República Federal da Alemanha, Angela Merkel.

Neymar, Messi 
e corintiano 
disputam 
Prêmio Puskás

A Fifa divulgou ontem (21) 
os 10 concorrentes ao Prêmio 
Puskás de gol mais bonito do 
ano, lista que inclui nomes 
habituais como Lionel Messi 
e Neymar, mas também o co-
rintiano Marlone. O camisa 10 
da seleção brasileira entrou na 
relação pelo golaço contra o 
Villarreal no qual chapelou um 
zagueiro, girou e, sem deixar a 
bola cair no chão, mandou para 
o fundo das redes. Já o argenti-
no concorre por um gol de falta 
contra os Estados Unidos na 
Copa América Centenário.

Por sua vez, Marlone pode 
vencer o prêmio por uma pin-
tura coletiva fi nalizada com um 
voleio da entrada da área, em 
partida do Corinthians contra 
o Cobresal pela Libertadores. A 
lista ainda inclui a venezuelana 
Daniuska Rodríguez, que pode 
se tornar a primeira mulher a 
vencer o Puskás. Completam 
a relação dos 10 concorrentes 
os espanhóis Mario Gaspar 
e Saúl Ñíguez, o sul-africano 
Hlompho Kekana, o galês Hal 
Robson-Kanu, o finlandês 
Simon Skrabb e o malaio Moh 
Faiz Subri (ANSA).

O papa Francisco concedeu 
ontem (21) aos sacerdotes a 
liberdade de absolverem ou 
não as pessoas que comete-
ram aborto e procuraram a 
Igreja Católica para se redimir. 
A orientação foi publicada na 
carta apostólica “Misericordia 
et Miseria”, divulgada ontem 
pelo Vaticano. O texto marca 
o encerramento do Ano Santo 
do Jubileu, que foi dedicado 
ao tema da misericórdia.

A carta apostólica estabele-
ce uma série de novas instru-
ções para que a misericórdia 
seja adotada como prática 
diária entre os católicos. Dessa 
forma, os sacerdotes fi cam 
livres para decidirem perdoar 
ou não uma pessoa que come-
teu aborto. Isso abre caminhos 
para médicos e mulheres que 
já cometeram ou participaram 
de abortos. Até hoje, os dois 
eram impedidos automatica-
mente de se comungarem na 
Igreja e o status só poderia ser 
revertido em casos específi cos 
por bispos ou delegados. 

“Com todas as minhas for-
ças, digo que o aborto é um 
pecado grave, porque coloca 
fi m a uma vida inocente”, 
afi rmou o Papa. “Mas peço 

A orientação foi publicada na carta apostólica “Misericordia et 

Miseria”, divulgada ontem pelo Vaticano.

De acordo com organiza-
ções especializadas nos 
direitos das crianças e 

adolescentes e das mulheres, o 
projeto funciona com um “per-
dão” a milhares de estupradores 
e abusadores infantis. 

O porta-voz do Unicef, Chris-
tophe Boulierac, por exemplo, 
disse que a medida é uma “espé-
cie anistia” para homens que se 
aproveitam de crianças e jovens 
indefesos e os abusam sexual-
mente. No entanto, o ministro 
da Justiça da Turquia, Bekir 
Bozdag, disse que o projeto não 
é um “perdão” a estupradores e 
que a oposição está querendo 
distorcer intencionalmente os 
fatos já que, segundo ele, a lei 
só será aplicada em casos nos 
quais não houve violência e o 
ato sexual foi consentido por 
ambas as partes.

Além disso, a lei também 
serviria para regularizar os 

Mulheres turcas protestam em Ancara contra o projeto da 

suspensão das penas por ataque sexual a menores

de idade, caso o culpado se case com a vítima.

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio 
Berlusconi afi rmou que a conclusão da 
venda do Milan a um grupo de investi-
dores chineses deverá acontecer no dia 
13 de dezembro. “O ‘closing’ foi fi xado. 
Acreditamos que não haverá obstáculos 
para conseguir as autorizações do Estado 
chinês. Pensamos que [a venda será selada] 

na data anunciada”, afi rmou Berlusconi 
durante um jantar após empate de derby 
com a Inter de Milão no domingo (20).

O ex-premier italiano também disse que a 
venda nunca foi algo fácil e que o universo 
do futebol pode ser comparado atualmente 
com um jogo de Monopoly. Vender o time 
“foi uma decisão muito dolorosa e por isso 

talvez o futebol seja como o Monopoly, onde 
os milhões não contam nada”, disse o políti-
co. Berlusconi também disse qual infl uência 
quer ter no Milan depois que ele for vendido. 
“Ofereceram-me a presidência honorária 
sem a nomeação de outro presidente. Acre-
dito que posso tentar uma situação como 
essa”, explicou o italiano (ANSA).
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Turquia descriminaliza sexo 
com menores de idade

Milhares de pessoas em várias cidades da Turquia estão protestando contra a aprovação de um projeto 
de lei pelo Parlamento do país no qual o ato sexual com um menor de idade não será penalizado se o 
culpado se casar com a vítima

mero de prisões de homens 
que mantêm relações sexuais 
com menores de idade, o que 
acabava deixando muitas fa-
mílias em difi culdade já que 
elas perdiam a renda obtida 
pelos abusadores. 

A lei, para entrar em vigor, 
ainda tem que ser aprovada 
mais uma vez pelos deputados 
turcos, o que deve acontecer 
hoje (22). Se isso acontecer, 
devido ao seu caráter retroati-
vo, mais de 3 mil pessoas que 
já foram condenadas por abuso 
sexual em menores desde 2005 
podem receber esse “perdão”. 
A idade mínima para se casar 
na Turquia é de 17 anos, com 
autorização dos pais do casal, 
e, em casos especiais, a idade 
pode cair para 16 anos. No en-
tanto, em várias regiões do país, 
principalmente no interior, 
essa norma não é respeitada 
(ANSA).

casamentos infantis no país. 
“Esse tipo de casamento 
existe em nossa sociedade, 
[por isso a medida] trata-se 
de uma de uma verdadeira 
‘tomada’ de consciência que 

não havia se desenvolvido 
ainda. “Estamos tratando de 
encontrar uma solução para 
essa realidade”, disse Bozdag. 
O ministro também disse que 
o casamento diminuirá o nú-

Papa autoriza padres a 
perdoarem casos de aborto

aos sacerdotes que sejam guias 
e dêem apoio e conforto no 
acompanhamento dos peniten-
tes”, ressaltou o líder católico. 
“Para que nenhum obstáculo 
se coloque entre o pedido de 
reconciliação e o perdão de 
Deus, concedo, a partir de hoje, 
a todos os sacerdotes, na força 
de seus ministérios, a faculdade 
de absolver os que os procuram 
pelo pecado do aborto”, deter-
minou Francisco. 

Além da questão do aborto, 
o Papa validou as confi ssões 
celebradas por sacerdotes lefe-
brvianos e ofi cializou o trabalho 
dos “missionários da misercór-

dia”, postos criados durante o 
Jubileu para “escutar e perdoar 
os fi éis”. No texto, Francisco 
disse que a misericórdia é um 
“valor social” que deve “resti-
tuir a dignidade de milhões de 
pessoas”. Por isso, ele também 
criou o Dia Mundial dos Pobres, 
que será celebrado em toda a 
Itália Católica. Em um claro 
recado à ala conservadora do 
Vaticano, o Papa escreveu em 
sua carta apostólica que “nada 
que um pecador arrependido 
coloque diante da misericórdia 
de Deus pode permanecer sem 
o seu abraço e o seu perdão” 
(ANSA). 

Merkel se prepara para campanha 
mais difícil de sua carreira

de 11 anos de governo”.
Aos 62 anos de idade, Merkel 

completa mais de uma década 
no governo da Alemanha, perío-
do no qual enfrentou uma série 
de crises internas e europeias. A 
chanceler se tornou a primeira 
mulher a assumir o posto na 
Alemanha unifi cada, em 2005. 
Ela disputará a eleição para a 
Presidência de seu partido e, 
caso vença, concorrerá no pleito 

geral que deve ocorrer entre 
agosto e outubro do ano que 
vem. Pesquisas locais indicam 
que 60% dos eleitores apoiam 
um novo mandato de Merkel, 
que é vista como força estabili-
zadora dentro da Europa, em um 
momento em que o continente 
sofre com as consequências do 
Brexit e do crescimento de par-
tidos nacionalistas de extrema-
direita (ANSA).

Venda do Milan acontecerá em dezembro


