São Paulo, terça-feira, 20 de dezembro de 2016

Página 2

Kie Kume (*)

De modo muito simples,
podemos dizer que as
empresas, ao fazerem
o balanço do ano,
procuram mostrar
a seus acionistas ou
proprietários se houve
equilíbrio entre receitas
e despesas e se houve
lucro
m meio às festas de final
de ano – um período
precioso de descanso,
reflexão e convivência mais
intensa em família –, devemos
reservar algum tempo para
pensar na vida e fazer um balanço do quanto conseguimos
avançar em nossos projetos e na
realização de nossos sonhos – o
que fiz, onde acertei, onde errei,
o que conquistei, o que preciso
mudar. Também é hora de olhar
com mais atenção para as pessoas que nos cercam, de nos
preocupar mais com os outros,
renovando relacionamentos,
reconstruindo sonhos.
Em um de seus muitos
best sellers, Think Big, Pense
Grande, o autor japonês Ryuho
Okawa recomenda que cada
um dê uma boa olhada em si
mesmo. “Para que nasci? O
que vim fazer nesta vida? Olhe
seus dons, sua personalidade,
suas qualidades. Relembre o
que fez e como viveu os anos
que se passaram até o presente momento. A partir daí
poderá descobrir a missão e
vocação que se encontra nas
profundezas de seu coração”,
colocando-as a serviço da família, da comunidade, do país.
“É muito difícil tentar dedicar a vida ao trabalho se você
não sabe qual é sua vocação
divina” diz Okawa em Trabalho
e Amor, recém-lançado no
Brasil. “Se um indivíduo sente
o desejo de fazer um trabalho
que beneficie o mundo, então
não pode se dar ao luxo de
ignorar as necessidades e exigências dos outros. O desejo de
satisfazer os outros, o espírito
de servir ao próximo são forças
importantes que irão imbuir
seu trabalho com a energia do
amor. O amor pode ser encontrado na atenção aos detalhes
e também na sabedoria de não
perder de vista as necessidades
dos outros.”
Nosso balanço de vida deve
começar pela família, onde
nasce e se alimenta a verdadeira felicidade. Primeiramente,
precisamos avaliar como estamos nos relacionando com as
pessoas mais próximas de nós.
Se estamos num casamento ou
num relacionamento sério, é
fundamental checar o que cada
um está fazendo para solidificar
esse amor. Há comportamentos
que deveriam ser banidos, por
estarem manchando e enfra-

E

quecendo a relação de fidelidade entre os dois. Quando há
filhos, daí a responsabilidade
com que se deve fazer esse
balanço é ainda maior.
Nossa missão como pais está
sendo cumprida? Há acompanhamento, diálogo, convivência? No papel de filhos, também
é importante avaliar como
estamos nos relacionando com
nossos pais. Nesta época de aceleradas mudanças, são mais frequentes os desentendimentos e
mais difícil a convivência entre
gerações. Por isso, é fundamental sermos mais compreensivos
e tolerantes, sempre abertos ao
diálogo. Dezembro é um mês
muito oportuno para refletir
sobre a dimensão do amor em
nossa família. É hora de regar
essa flor com gestos de carinho
e, se for o caso, com pedidos
de perdão. Nunca é tarde para
recomeçar.
Por conta dos vestibulares,
também é um bom momento
para muitos jovens avaliarem
como anda evoluindo sua formação, como foi a dedicação
aos estudos durante o ano. É
importante ter a consciência
de que, além de buscar a formação acadêmica e profissional para o trabalho, é preciso
se dedicar à construção do
próprio caráter, necessário à
realização da vocação divina
que carregamos. Bons livros
devem ser companheiros permanentes nessa caminhada.
“Quanto mais a compreensão
da pessoa se aprofunda, mais ela
tem o desejo de aprender”, diz
Ryuho Okawa, incentivando os
jovens a desenvolverem todo
o seu potencial humano. “Os
jovens possuem muitas qualidades louváveis, mas penso
que, de todas elas, a melhor
é sua capacidade de idealizar.
Essa capacidade permite ver as
coisas de maneira mais positiva
e faz com que a pessoa defina
suas metas com possibilidades
infinitas. Quando um jovem é
incapaz de nutrir ideias, então
podemos dizer que é uma pessoa
velha, enquanto uma pessoa de
40, 50, ou mesmo 60 ou 70 anos,
cujo espírito é ainda fresco e não
perdeu seus ideais, pode ser
considerada alguém que ainda
tem a juventude nas mãos”, diz
o autor em Trabalho e Amor.
Que neste final de ano, nos
empenhemos em refletir como
anda nossa vida e sobre o que é
preciso mudar, seja na família,
nas relações pessoais, na escola
ou no trabalho. Que o espírito do
Natal aqueça nossos corações
e renove nossas esperanças. Se
não aproveitarmos nossa capacidade de criar ideais, esses
ideais irão murchando dentro
de nós. Boas festas!
(*) - É gerente da editora IRH Press do
Brasil, que publica em português as
obras de Ryuho Okawa
(www.irhpress.com.br).
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Fiscalização aumenta no final do ano
em estradas e aeroportos do país

Com o objetivo de prevenir acidentes e diminuir a violência no trânsito nas rodovias federais durante o
período de fim de ano, férias escolares e Carnaval, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na última
sexta-feira (16) a Operação Integrada Rodovida Cidades 2016/2017

A

operação ocorre em todo
o país entre dezembro
e março. A fiscalização
será maior nos pontos críticos
que mostram das estradas que,
segundo a PRF, mostram maior
necessidade de reforço.
Esta é a principal ação de
enfrentamento à violência no
trânsito no país e reúne, desde 2011, as três instâncias de
governo em ações simultâneas
com objetivo de reduzir o número de vítimas de acidentes.
A Polícia Rodoviária conta com
apoio de órgãos vinculados aos
Ministérios das Cidades, Saúde
e Transportes. Nos estados,
ações integradas com órgãos
estaduais e municipais serão
desencadeadas durante toda
a operação.
A prioridade é o combate às
infrações de trânsito que mais
multam e causam acidentes,
como o excesso de velocidade, embriaguez ao volante e

A prioridade é o combate ao excesso de velocidade, embriaguez
ao volante e ultrapassagens proibidas.

ultrapassagens proibidas. Além
dessas infrações, o uso correto
de equipamentos como cinto
de segurança, cadeirinhas para
crianças e capacetes também
é alvo da fiscalização. Além
da fiscalização intensificada,

Doações de ossos e
tendões cresceram 31%

serão realizadas atividades de
educação para um trânsito mais
seguro.
Em Brasília, a Inframerica, e
administradora do Aeroporto
Internacional Juscelino Kubitscheck, estima um aumento no

Jovens entre 14 e 24 anos são os
mais atingidos pelo desemprego

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad
(Into), sediado no Rio de Janeiro,
informou ontem (19) que alcançou
neste ano um recorde de captações
de ossos, tendões e articulações
para transplantes. Segundo o Into,
órgão de referência em ortopedia
vinculado ao Ministério da Saúde,
de janeiro a outubro deste ano foram
captadas doações de 38 pessoas.
O número de doadores é 31%
superior ao registrado no mesmo
período no ano passado (29). Com
essas doações, é possível beneficiar
até 1.520 pessoas, já que cada doador tem o potencial de atender a
até 40 pacientes.
As captações de córneas, que
também são realizadas pelo Into,
cresceram 67%, chegando a 193
de janeiro a outubro deste ano, em
comparação com 115 do mesmo
período de 2015.
De acordo com o Into, o crescimento é resultado de um esforço
de orientação dos profissionais
de saúde sobre a importância da
doação de ossos e tecidos. No ano
que vem, o Into deve inaugurar um
banco de peles para coletar esse
tecido e transplantá-lo em outros
pacientes. Os principais alvos desse
tipo de doação são os pacientes que
sofreram queimaduras em grande
parte do corpo (ABr).

Jovens entre 14 e 24 anos
são os mais atingidos pelo
desemprego, segundo texto
da Carta de Conjuntura nº
33, divulgada ontem (19),
em Brasília, pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea). Enquanto a taxa total
de desemprego alcançou
11,8% no terceiro trimestre
deste ano, entre os jovens dessa faixa etária chegou a 27,7%.
O desemprego também afeta
mais os trabalhadores com
ensino médio incompleto
(taxa de 21,4%).
O Ipea diz ainda que, até
meados de 2016, o aumento do
desemprego, apesar de ter sido
substancial, foi atenuado devido ao fato de muitas pessoas
que perderam emprego terem
se tornado trabalhadoras por
conta própria. Contudo essa
tendência se reverteu no terceiro trimestre de 2016, quando se observou uma queda dos
ocupados por conta própria,
acrescentou o Ipea.

O desemprego também afeta mais os trabalhadores com ensino
médio incompleto.

Segundo o Ipea, o terceiro
trimestre de 2016 não apresentou melhoras na evolução do
rendimento médio do trabalho.
A média de rendimentos ficou
em R$ 2.017, R$ 50 abaixo do
observado no mesmo período
de 2015. No entanto, no cálculo do trimestre encerrado

Papa: ajudar imigrantes é como
‘acolher Deus’

O papa Francisco usou sua
conta no Twitter para enviar uma mensagem pelo Dia
Mundial dos Migrantes, data
lembrada no domingo (18).
“Exprimo a minha solidariedade aos migrantes do mundo e
agradeço a todos aqueles que
os ajudam: acolher o outro é
acolher Deus!”, escreveu o líder
da Igreja Católica.
O tema imigração é um
dos mais caros a Jorge Mario
Bergoglio, que já fez repetidos
apelos para que as autoridades mundiais se preocupem
e ajudem os deslocados pelo
mundo - especialmente, na
crise migratória que atinge a
Europa. Além disso, o Papa
fez um apelo para que cada
paróquia na Itália acolhesse,
ao menos, uma família de imigrantes e, dando o exemplo,
acolheu dezenas de sírios no
próprio Vaticano.
“No próximo domingo, será

fluxo de passageiros para o final
do ano. A empresa calcula que
aproximadamente 1,5 milhão
de usuários vão passar pelo
local em dezembro. Durante
todo o mês, estão previstos
190 voos extras e um total de
11.186 pousos e decolagens.
A expectativa é de que os dias
22 e 23 e 29 e 30 de dezembro,
véspera de Natal e Ano Novo,
respectivamente, sejam os mais
movimentados. A Inframerica
calcula para as datas um fluxo
diário de 55 mil passageiros.
A operação visa garantir a
segurança de passageiros e
funcionários. Para a época de
alta temporada, o aeroporto
contará com reforço nas equipes de atendimento ao cliente,
operações e segurança. A
recomendação do aeroporto é
que os passageiros com, pelo
menos, 1h30 de antecedência
para voos nacionais e 2h para
internacionais (ABr).

Divulgação

Dezembro é tempo de
festa e de pensar na vida
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O tema imigração é um dos mais caros a Jorge Mario Bergoglio.

Natal. Nesta semana, vos peço
para encontrar algum momento
para parar, fazer um pouco de silêncio e imaginar a Virgem Maria
e São José que estão indo para
Belém: o caminho, o cansaço,
mas também a alegria, a comoção e a ansiedade para encontrar
um lugar, a preocupação... assim
é a vida”, disse aos fiéis.
Segundo o Pontífice, para

esse tipo de reflexão, “nos ajuda
muito o presépio”. “Tratemos
de entrar no verdadeiro Natal,
aquele que Jesus se aproxima,
é Deus conosco, perto de nós,
para receber a graça dessa
festa que é uma graça de amor,
de humildade e de ternura. E,
nesses momentos, também
lembrem de rezar por mim”,
finalizou (ANSA).

Apostilamento de documentos em
cartórios do interior do país
O corregedor nacional de Justiça, ministro João
Otávio de Noronha, autorizou o cadastramento
das serventias do interior do país que estão aptas
a realizar o apostilamento. O corregedor já autorizou também o início do serviço nos tribunais
de Justiça do Acre, Amapá, Rondônia, Sergipe
e Rio de Janeiro; já os TJs de Santa Catarina e
Paraná podem iniciar o serviço a partir de 23
de janeiro.
O serviço de apostilamento realiza a autenticação de documentos emitidos no Brasil que
devem ser reconhecidos no exterior. A medida
originou-se de decisão proferida no Pedido
de Providência nº 3357-56.2016.2.00.0000
formulado pelas serventias extrajudiciais
do interior e pela Associação dos Notários e

Registradores do Brasil (Anoreg/BR).
Os demais Estados serão oficiados, por meio
de suas corregedorias para que, no prazo de 15
dias, realizem estudo e enviem listagem com a
identificação das serventias extrajudiciais do
interior aptas a receber a autorização da Corregedoria Nacional de Justiça. Após, a Corregedoria
promoverá o credenciamento dos cartórios do
interior dos estados.
Este serviço, que facilita a legalização de documentos brasileiros e o reconhecimento deles
no exterior, atende a Convenção da qual o Brasil
é signatário ao lado de outros 111 países. Saiba
mais em: (http://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/
relacoes-internacionais/convencao-da-apostilada-haia?acm=18263_9512) - (CNJ).

em outubro, a média subiu
ligeiramente para R$ 2.025. A
análise do Ipea foi feita com
base em microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnadc)
e nos informes detalhados
do Caged, do Ministério do
Trabalho (ABr).

Dória diz que
vai cumprir
promessas de
campanha

O prefeito eleito de São
Paulo, João Dória, disse
ontem (19) que colocará em
prática tudo o que prometeu
durante a campanha. “As
propostas que foram apresentadas serão cumpridas.
São ajustáveis evidentemente à medida em que forem
implementadas. Temos que
ter cuidado e zelo com a implementação das propostas.
Todas serão colocadas em
prática de imediato”, ressaltou, após a cerimônia de
diplomação para o cargo, na
Sala São Paulo, região central
da capital paulista.
Dória disse ainda que fará
um governo voltado especialmente para as parcelas menos
favorecidas da população.
“Nós temos a obrigação e a
responsabilidade de ser bons
gestores para a cidade. E
governar principalmente para
os mais pobres e humildes da
cidade”, acrescentou.
Também foram diplomados
os 55 vereadores que farão
parte da nova composição da
Câmara Municipal a partir do
ano que vem.
Nas últimas eleições, a
Câmara teve um índice de
renovação de 40%, com 22
novos vereadores eleitos. A
coligação do prefeito eleito,
João Dória, conquistou 25 das
55 cadeiras, tornando-se a
maior bancada da Casa – 45%
do total, com sete partidos
representados. O PSDB, partido de Doria, será o maior da
Câmara Municipal, com 11
vereadores (ABr).

