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Já ouvi diversas pessoas 

falarem a respeito do 

“poder do pensamento”, 

que o pensamento cria 

forma; e também sobre 

a relação entre o que eu 

penso e o que eu faço. 

A proposta é tecer uma 

refl exão em nosso dia a dia

Onde o Coaching In-
tegrativo entra nesta 
história?

O fato é que somos livres 
para pensar o que quisermos. 
Sim, livres! Pensamos o que 
queremos.

O Coaching contribui para 
você reorganizar seus pensa-
mentos, de modo que fi quem 
em harmonia com suas ações 
e lhe ajudem na realização de 
seus objetivos.

Pois, então, sabe aquele 
momento em que você tem 
pensado em alguém e esse al-
guém aparece ou lhe telefona? 
Quando uma pessoa da família 
pensa algo exatamente igual a 
você e no mesmo momento? 
Aquele automóvel que você 
pensou adquirir e parece que 
a cidade inteira resolveu tê-lo, 
pois agora você o vê constan-
temente?

Pode chamar de coincidên-
cia, de sincronicidade. De 
qualquer forma vale explorar 
mais este tema.

Quando estamos próximos 
de alguém que tem por hábito 
reclamar e dramatizar nem 
sempre nos sentimos confortá-
veis. A vontade é de se afastar, 
pois não estamos em sintonia 
com o que a pessoa diz ao ex-
pressar seus pensamentos.

Faço um convite para você 
experienciar:

Primeiro pense em alguma 
experiência do passado em 
que foi desagradável. Observe 
seu corpo, seus batimentos 
cardíacos, sua respiração, 
provavelmente uma sensação 
desconfortável como se o fato 
estivesse se repetindo. 

Pois bem, agora pense em 
algo positivo, um fato que lhe 
trouxe conquista, realização, 
alegria. Observe seu corpo, 

sua respiração, seu olhar. Pa-
rece bem mais agradável que 
o momento anterior.

Uma conta rápida. Um dia 
tem 24 horas ou 1440 minutos. 
Como coach lhe ofereço uma 
pergunta: seus pensamentos 
estão na direção de seus 
objetivos no decorrer desse 
tempo?

Quais são as ações que rea-
lizamos em função de nossos 
pensamentos e, por consequ-
ência, quais são os resultados 
obtidos? É preciso que haja 
harmonia nesse sistema.

O processo de Coaching Inte-
grativo permite a você verifi car 
se está ou não sabotando esse 
sistema em sua vida.

Assim usar seus pensa-
mentos em seu benefício, em 
direção da realização de seus 
objetivos.

Já aconteceu de você estar 
fazendo algo e de repente apa-
rece do nada outro pensamen-
to invadindo sua mente sem 
pedir licença, prejudicando a 
sua concentração (com centro 
na ação), dispersando e tirando 
o seu foco?

Felizmente, porém, porque 
somos livres podemos remodu-
lar o nosso pensamento.

Nosso pensamento gera uma 
ação, que gera um resultado. 
Logo, ao mudar o pensamento 
podemos mudar o resultado. 

Pensamos em uma vida prós-
pera, em paz, porém consumi-
mos uma mídia que por vezes 
nos traz o contrário, pensamos 
em uma vida saudável, no en-
tanto, nem sempre dedicamos 
o tempo e atenção em nossa 
alimentação, por vezes, dormi-
mos o insufi ciente para um dia 
feliz e criativo, apesar de saber 
a importância do sono.

Por isso deixo aqui outra 
refl exão: há harmonia entre o 
que você pensa e suas ações 
e com seus resultados? Para 
onde seus pensamentos tem 
te levado?

Pense bem!

(*) Coach formado pelo Instituto
de Coaching Integrativo e Consultor 

de Empresas.

Como um processo 
de Coaching 
Integrativo pode 
contribuir para a 
realização
de seus
sonhos
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Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso.

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Higino Pizze Rodrigues (*)

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LUÍS FERNANDO BARRETO TOMÉ, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão contador, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manuel Candido Tomé e de Ana Maria Barreto 
Tomé. A pretendente: MARIA BEATRIZ DANTAS LOURENÇO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/06/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Augusto Salvador Lourenço e de 
Maria de Fatima Dantas Lourenço.

O pretendente: ENZO PERONDINI FILHO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão personal trainer, nascido em Serra Negra - SP, no dia 05/05/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Enzo Perondini e de Nelly Zelante Perondini. 
A pretendente: ALESSANDRA ALVES BUENO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/01/1974, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jonas Alves Bueno Neto e de Laura Oropallo 
Alves Bueno.

O pretendente: LUÍS FELIPE DE ARAÚJO FERNANDES, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão publicitário, nascido em Alto Alegre - SP, no dia 29/06/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Fernandes Martines e 
de Elisabete Maria de Araujo Fernandes. A pretendente: CAMILA SILVA TRESANO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 15/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João 
Tresano e de Luiza Pereira Silva Tresano.

O pretendente: GILBERTO CUSTODIO JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
19/11/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Custodio e de 
Alzira da Costa Custodio. A pretendente: ROBERTA POMPONE DA ROSA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/10/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Candido da 
Rosa e de Maria Cristina Pompone da Rosa.

O pretendente: CARLOS JOSELITO MENDES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão designer, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 04/02/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jorge Mendes e de Fany Ferreira Mendes. O 
pretendente: JEFFERSON GONÇALVES LESSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auditor, nascido em Sabinópolis - MG, no dia 15/04/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cesar Camilo Miranda e de Gilda Gonçalves 
Lessa. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado ao Cartório de residência do preten-
dente Carlos Joselito Mendes.

O pretendente: MICHELLE COMBERTINO IEFFA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
27/04/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Roque Ieffa e de Neusa 
da Silva Combertino Ieffa. A pretendente: ANA CLAUDIA CARREBI MURAYAMA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Campinas  
- SP, no dia 08/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauricio de 
Almeida Leite Murayama e de Maria do Carmo Carreri Murayama.

O pretendente: RAFAEL MINORU SOUZA PAES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão assistente administrativo, nascido em Guarulhos - SP, no dia 13/07/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joel Paes João de Deus e de Marly 
Kioko de Souza Paes. A pretendente: ANA CAROLINA SENAGA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 27/02/1976, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Senaga Filho 
e de Angelina Albino Augusto Senaga.

O pretendente: ANDERSON YUKIO HANDA YOSHIDA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão montador, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1980, residente 
e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Domingos Mitsuo Yoshida e de Yochico Honda 
Yoshida. A pretendente: PATRICIA MARA LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/07/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Livia Maria Lopes. Obs.: Edital expedido 
pelo Cartório do 1º Subdistrito de Guarulhos/SP.

O pretendente: RAFAEL DE PAULA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/05/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Pedro  de Paula Gomes e de Cleusa 
Maria Ribeiro Gomes. A pretendente: BRUNA BARBOSA CASTELO BRANCO, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 23/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Marco Antonio Castelo Branco e de Maria do Carmo Barbosa Castelo Branco.

O pretendente: RICARDO KLINOVSKI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão economista, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1980, residente e 
domiciliado em Higienópolis, São Paulo - SP, fi lho de Raphael Klinovski e de Diana 
Laura Klinovski. A pretendente: BRUNA VASCONCELOS LANDEN, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão servidora pública, nascida em Recife - PE, 
no dia 17/07/1988, residente e domiciliada em Recife - PE, fi lha de Flavio Landen e 
de Taciana Vasconcelos Landen.

O pretendente: BRUNO MORAES KRAICHETE, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão administrador, nascido em Niteroi - RJ, no dia 06/05/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Fontes Kraichete e 
de Sandra Maria Moraes Kraichete. A pretendente: PAULA DA CUNHA PINHO, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Salvador - BA, no 
dia 12/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Haroldo Alcantara 
Pinho e de Ivana da Cunha Pinho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios
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ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO E DE SALÁRIO
Empresa pretende alterar a função de uma funcionária diminuindo o seu 
salário. Como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AUTÔNOMOS COMO MÉDICOS, DENTISTAS, QUE DECLARAM UMA 
RECEITA DE IR DE R$ 10.000,00, ESTÃO OBRIGADOS A RECOLHEREM 
O TETO DA PREVIDÊNCIA, OU PODEM RECOLHER O VALOR A MENOR?

Informamos que se considera salário de contribuição ao segurado con-
tribuinte individual à remuneração auferida em uma ou mais empresas 
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, 
observado os limites mínimo e máximo do salário de contribuição. 
Base Legal – IN RFB nº971/09, art.55, III, “d”.

COMPENSAR AS HORAS NÃO TRABALHADAS
Empregada doméstica poderá compensar as horas não trabalhadas quando 
o empregador estiver ausente e dispensar os seus serviços, descontar nas 
férias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO
Como é feito o contrato de estagiário? Pode ser contratado sem remu-
neração? O estagiário deve ter a solicitação da faculdade? Estagiário 
cursando administração quer fazer estágio em uma lotérica, qual seria 
o cargo? O estagiário somente pode fazer estágio se a faculdade exigir 
ou qualquer estudante de curso superior pode? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPREGADA DOMÉSTICA TERÁ JORNADA REDUZIDA, PODE SER 
REDUZIDO O SALÁRIO?

Como regra constitucional prevista no inciso VI do art. 7° da Constituição 
Federal combinado com os arts. 444 e 468 da CLT, não se admite redução 
de salário ainda que o empregador doméstico reduza a jornada.

ALTERAÇÃO DE CARGO
Há algum impeditivo legal para alterar o cargo de um funcionário de copeira para 
auxiliar de serviços gerais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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O dono de um Gol 1000 
ano/modelo 1994 tinha 
o certifi cado de registro 

e licenciamento do carro com 
a anotação “Veículo aprendiza-
gem”.  Isso foi sufi ciente para o 
magistrado de primeiro grau, 
declarar a impenhorabilidade do 
bem no processo de embargos à 
execução fi scal interposto pelo 
proprietário do automóvel.

Contudo, a União recorreu 
da decisão alegando que o pro-
prietário não conseguiu provar 
ser esse seu único veículo e, 
portanto, imprescindível aos 
negócios. No TRF3, o desem-
bargador federal Hélio Nogueira 
afi rmou que são impenhoráveis 
quaisquer bens móveis neces-
sários ou úteis ao exercício da 
profi ssão, nos termos do artigo 
833, inciso V, do Código de Pro-
cesso Civil/2015 (artigo 649, V, 
do CPC/1973).

A China lançou, no início da 
última semana, a cápsula es-
pacial tripulada Shenzhou 11, 
com dois astronautas a bordo. 
Dois dias depois do lança-
mento, a nave ligou-se ao la-
boratório orbital Tiangong 2, 
como parte dos preparativos 
para o estabelecimento de 
uma estação espacial chinesa. 
Os astronautas passarão 30 

dias a bordo da Tiangong.  
Em 2003, com o sucesso da 
missão Shenzhou 5, que tinha 
a bordo do astronauta Yang 
Liwei, a China se tornou o 
terceiro país, depois da ex-
URSS e dos EUA, a demons-
trar domínio da tecnologia 
necessária para levar um ser 
humano ao espaço (Jornal da 
Unicamp).

Impenhorabilidade
de veículo de autoescola

Cefisa Ind. e Com. Eireli – EPP torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia e de Instalação nº 45000962 e requereu a Licença de Operação, para
fabricação de artefatos de borracha para uso pessoal, n.e., à R. Abrahão Calux,
95, Vila Moinho Velho, SP.

A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) reconheceu, em um processo de 
execução fi scal, a impenhorabilidade de um veículo utilizado em autoescola para o treinamento de 
condutores

do art. 649, VI, do CPC, para ser 
considerado impenhorável um 
bem, não se faz necessária a sua 
indispensabilidade no exercício 
da profi ssão. A simples utilidade 
é sufi ciente para mantê-lo fora 
da constrição judicial”. (STJ, 
REsp 710.716/RS).

Para o desembargador fede-
ral, não há dúvidas de que o 
veículo bloqueado se afi gura 
“minimamente útil ao exercício 
da profi ssão do executado”, 
uma vez que é proprietário de 
um Centro de Formação de 
Condutores (CFC). 

“Ainda que não haja prova 
irrefutável de que o veículo 
bloqueado seja o único de sua 
titularidade, deve prevalecer 
a norma processual acerca da 
impenhorabilidade do bem do 
executado utilizado no exercí-
cio de sua profi ssão”, concluiu 
o magistrado (AI/TRF3).

Ele também explicou que 
a jurisprudência do STJ e da 
Primeira Turma do TRF3 já 
fi rmaram posicionamento no 
sentido de que  não exige que 
o bem empregado em exercício 

profi ssional seja imprescindível 
para a hipótese de impenhora-
bilidade, bastando, para tanto, a 
demonstração da utilidade. Em 
um julgado do STJ, a ministra 
Eliana Calmon afi rma: “na dicção 
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Óvulos artifi ciais
Cientistas japoneses descrevem, na edição mais recente da revista 

Nature, a criação de óvulos artifi ciais funcionais de um mamífero – no 
caso, camundongo – a partir de células-tronco embrionárias e de células-
tronco de pluripotência induzida, criadas a partir de material embrionário 
e, também, de células extraído da cauda dos animais. Fertilizados in vitro, 
os óvulos artifi ciais mostraram-se capazes de produzir células-tronco 
embrionárias e, implantados em fêmeas, deram origem a camundongos 
saudáveis de ambos os sexos (Jornal da Unicamp).

Doença e xenofobia
Medo de doenças e parasi-

tas tende a tornar as pessoas 
mais socialmente conser-
vadoras e tradicionalistas, 
mas não mais xenófobas, 
diz pesquisa publicada no 
periódico PNAS. O artigo, 
com mais de trinta autores 
de diversos países, buscou 
avaliar se o elo, detectado em 
outros trabalhos, entre a pre-
ocupação com patógenos e 
conservadorismo político te-
ria uma explicação intragrupo 
(reforçando as tradições da 
sociedade) ou intergrupo (re-
forçando a rejeição a pessoas 
de outros países, etnias ou 
classes sociais).

O estudo envolveu en-
trevistas com mais de 11 
mil indivíduos de 30 pa-
íses e trouxe resultados 
“mais consistentes com o 
relato intragrupo”. Países 
mais expostos a doenças 
parasitárias ou infeciosas 
mostraram maiores traços 
de tradicionalismo, mas não 
uma maior valorização de 

barreiras étnicas e sociais. 
Já pessoas mais sensíveis 
aos sinais da presença de 
patógenos revelaram mais 
sinais de tradicionalismo que 
de xenofobia.

“Algumas das descobertas 
mais provocativas da literatu-
ra sobre o sistema imunológi-
co comportamental sugerem 
que as atitudes políticas 
são infl uenciadas tanto por 
motivações individuais para 
evitar patógenos quanto pela 
presença de patógenos na 
ecologia”, diz o artigo. 

“No nível individual, o grau 
em que as pessoas sentem 
nojo de sinais de patógenos e 
têm receio de situações de ris-
co de infecção relaciona-se a 
variáveis políticas relevantes 
(...) no nível cultural, nações 
com grande fardo de doenças 
infecciosas são governadas 
por regimes mais autoritários 
e são mais religiosas, mais 
coletivistas e menos abertas 
à experiência” (Jornal da 
Unicamp).

Espaço chinês


