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Por um 2017 sem 
procrastinação! É 
agora ou nunca! 

Já se passaram alguns 

dias de 2017, e eu quero 

saber: o que você já fez 

até aqui? 

Quais daqueles sonhos e 
planos que você colo-
cou na lista de desejos 

para 2017 já estão saindo 
do papel? O que você tem 
feito para transformar estes 
sonhos em realidade? Muitos 
reclamaram de 2016, mas eu 
te pergunto: quem é você em 
2017? Você é alguém novo para 
este ano novo ou é o mesmo do 
ano passado? 

Estamos chegando ao fi nal 
do primeiro mês de 2017. 
Você já parou para pensar no 
tempo que você já viveu neste 
período? Foi um tempo bem 
vivido, bem aproveitado? E 
antes que você pense em sair 
por aí fazendo algo pelo calor 
da emoção, quero te dizer que 
aproveitar o tempo que temos 
não é agir sem cautela ou sem 
planejamento. 

Como fazer valer cada ins-
tante de nossas vidas? Apro-
veitar o tempo que temos 
signifi ca ter atitude, perseve-
rança, determinação. Signifi ca 
ainda ter sonhos, ter fé em si 
próprio, acreditar no poder da 
luz que você tem dentro de si. 
A falta de fé é amiga íntima da 
procrastinação. 

Talvez ao ler este texto, 
você pense que é exagero falar 
em procrastinação em pleno 
começo de ano. As energias 
estão renovadas, o astral está 
alto, a procrastinação passa 

bem longe. O problema é que, 
muitas vezes, estes objetivos 
se perdem com o passar dos 
meses. Boa parte desse astral 
que começa em janeiro não 
chega em dezembro. 

Pensando nisso, quero com-
partilhar com você algumas 
dicas para te ajudar a fugir 
do desânimo e da procrasti-
nação. 

1- Liste as suas metas - Co-
loque aqui tudo o que você 
quer realizar em 2017. Se você 
não fez isso na virada do ano, 
não tem problema. Aproveite 
e faça agora! 

2- Defi na o grau de priori-
dade de cada meta - Isso te 
ajudará a identifi car o que é 
mais importante e necessário 
para você. 

3- Divida a meta em etapas 
- Metas defi nidas, o próximo 
passo é estabelecer as ações 
que deverão ser feitas para 
cumprir estes objetivos. 

4- Se parabenize pelas con-
quistas ao longo do ano - Quem 
disse que é preciso chegar em 
dezembro para celebrar as vitó-
rias do ano? A cada passo dado, 
a cada superação alcançada, a 
cada meta cumprida, parabe-
nize a pessoa responsável por 
cada conquista: você! 

Mantenha o foco em seus 
objetivos, acredite no seu po-
tencial e não desanime. Tenho 
certeza que 2017 será um ano 
extraordinário para você e para 
quem te cerca. 

(*) - É Master Coach Senior e 
presidente da maior escola de 

coaching do Brasil, o IBC.

José Roberto Marques (*) 

A - Mais Emprego 
Todos os dias milhares de pessoas buscam um novo emprego ou alguma 
ocupação. Para essas pessoas a boa notícia é que o Portal Mais Emprego 
(http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/home.xhtml) conta com 
milhares de vagas distribuídas em todo país e disponíveis para preen-
chimento imediato. As vagas são ofertadas por empresas da iniciativa 
privada. Elas enviam todas as especifi cações do posto em aberto ao 
Sine (Sistema Nacional de Emprego), que atua como intermediador 
encaminhando o trabalhador para preencher a vaga. Mas para que isso 
ocorra, o candidato em busca de colocação deve manter o seu cadastro 
atualizado. Qualquer pessoa pode se candidatar a uma das vagas.

B - Reúso de Água 
A Fiesp está com inscrições abertas para sua 12ª edição do Prêmio 
Fiesp de Conservação e Reúso de Água. A iniciativa é uma forma de 
divulgar as iniciativas das empresas industriais que apostam na redu-
ção do consumo e desperdício de água geram benefícios ambientais, 
econômicos e sociais, aumentando também sua competitividade. O 
Prêmio tem duas categorias: micro e pequeno porte ou médio e grande 
porte. O projeto deve levar em conta a sua importância e dimensão em 
termos de conservação de água; ações, programas ou campanhas de 
sensibilização de funcionários; ações de monitoramento da qualidade 
e quantidade de água e/ou do efl uente, que demonstrem os resultados 
obtidos. Inscrições e mais informações em: (http://www.fi esp.com.br/
premioagua).

C - Viagem Ecoliterária
Já é possível adquirir cabines para a 7ª edição do ‘Navegar é Preciso’, 
resultado da parceria da Livraria da Vila com a Auroraeco Viagens, que 
acontece entre os dias 1 a 5 de maio. O barco, que navegará pelas águas 
do Rio Negro, conta com a presença dos escritores Ziraldo, Márcia Tiburi, 
Monja Coen, Beatriz Bracher e João Paulo Cuenca. Já o escritor Mário 
Prata participa pelo segundo ano consecutivo. A música fi cará a cargo 
de Chico César e a jornada será realizada a bordo do Iberostar Grand 
Amazon. Haverá bate papos sobre literatura e música e os convidados 
dividirão histórias de vida, refl exões sobre criação, suas experiências 
como artistas e se entrevistarão mutuamente no auditório do barco. 
Mais informações: (reservas@auroraeco.com.br) ou (http://livrariadavila.
com.br/navegar/). 

D - Corredores de Kart 
As inscrições para a 2ª edição das 12h Webmotors SP de Kart já estão 
entrando na reta fi nal. O evento, idealizado pelo piloto da Stock Car Tuka 
Rocha, acontece nos próximos dias 27 e 28, no kartódromo de Interlagos. 
Serão 12 horas seguidas de provas de kart para pilotos amadores e pro-
fi ssionais na pista mais desafi adora do país, reconhecida como o templo 
do kartismo brasileiro. Além das provas para os adultos, as crianças 
também poderão participar. Para os pilotos federados das categorias 
cadete e mirim, o evento traz a Corrida Senninha Tuka Racing School 
Kids, que acontece na mesma data com largada às 8h30. Inscrições: 
(12hsaopaulo@noblu.com.br). Informações no tel. (19) 3295-8981.

E - Templos e Igrejas 
Única na América Latina, a Church Tech Expo - Feira Internacional de 
Inovação, Infraestrutura e Soluções para Templos e Igrejas - chega a sua 
3ª edição apresentando o que há de melhor em tecnologia para infra-
estrutura, produção e distribuição de áudio e vídeo e novidades para o 
segmento de segurança eletrônica. Com inscrições já abertas, o evento 
é voltado para líderes religiosos, profi ssionais e voluntários técnicos e de 
louvor e acontece de 6 a 8 de junho, no São Paulo Expo. Realizada pela 
VP Group, a 3ª Church Tech Expo espera receber 16 mil visitantes e 200 
empresas representantes de marcas reconhecidas em todo o mundo. 
Outras informações: (www.churchtechexpo.com.br).

F - Revisão de Textos
O Centro de Idiomas Brasillis abre inscrição para o Curso online sobre 
Revisao de Textos. No programa, revisão de livros de fi cção e não fi cção 
traduzidos do inglês; revisao no processo editorial e dicas de mercado; 
novo acordo ortográfi co; revisão de diálogos em livros de fi cção tradu-
zidos do inglês; entre outras ferramentas. O curso que tem a duração 
de dois meses, aulas, com uma hora e meia, cada, uma vez por semana, 
sempre as quintas de 18h00 às 19h30. O curso  terá início no dia 23 de 
março. A matrícula já está aberta e as vagas são limitadas. Entrar em 
contato com o Brasillis, através dos tels: (21) 2512-3697/2529-8104 ou 
(brasillis@brasillis.com.br).

G - Passeio de Helicóptero 
Se você tem vontade de conhecer São Paulo do alto, a hora é agora. 
Entre os própximos dias 22 e 28, os voos do pacote Panorâmico 1 da 

High Class (www.passeiosdehelicoptero.com.br) que saírem do Campo 
de Marte entre 9h00 e 17h00 cairão de R$1.300,00 para R$1.080,00 (17% 
de desconto) se o pagamento for à vista. Mas se quiser parcelar no cartão 
de crédito, é só falar com a empresa que ela concede um valor especial 
nessa semana de homenagens à maior cidade da América Latina. Então 
que tal reunir três amigos e aproveitar esse desconto? Como a aeronave 
Robinson 44 Raven 22 leva piloto e até três passageiros, se decolar com 
a capacidade máxima, o passeio por pessoa sai a R$360,00. Mais infor-
mações tel. 3823-2061 (contato@passeiosdehelicoptero.com.br).  

H - Alunos Especiais 
O Programa de Pós-Graduação em Educação do Campus Sorocaba da 
UFSCar disponibiliza vagas para alunos especiais em seu programa de 
mestrado. Podem concorrer à vaga de aluno especial candidatos com curso 
de graduação concluído em instituição de ensino superior reconhecida 
pelo MEC. Os critérios para participar de cada uma das disciplinas serão 
determinados pelo docente responsável, porém, fi ca estabelecido que 
o aluno especial não será aceito nas disciplinas obrigatórias da grade 
curricular e poderá cursar no máximo duas disciplinas do PPGEd-So. 
Os formulários necessários estãono site (www.ppged.ufscar.br). Mais 
informações (ppgedsorocaba@ufscar.br) ou tel. (15) 3229-5959. 

I - Vendas pela Internet
Grandes especialistas do mercado digital se reúnem no dia 7 de fevereiro, 
das 8h00 às 14h00, no Hotel Gran Estanplaza (rua Arizona, 1517), para 
uma série de palestras, debates e apresentações de casos de sucesso 
voltados ao tema “Como vender mais pela internet, em 2017”. Esse é o 
Digital Business Day SP. Ppalestras de Pedro Eugenio, fundador e CEO 
da Black Friday no Brasil; Roberto Cury, diretor de marketing da OLX; 
Maurício Vargas, presidente do ReclameAqui; Thiago Bueno, marketing 
da IBM; Diego Dourado, marketing do UOL Host; Moyses Simantob, 
coordenador e docente do FGV CEO Inovação; Alexandre Gibotti, dire-
tor executivo da ABRADi;  Edmardo Galli, CEO Latam da IgnitionOne; 
Rodrigo Almeida, diretor comercial da Dinamize e Vinícius Melo, diretor 
da Rebellion Digital. Inscrições em: (www.digitalbusinessday.com.br).

J - Rio Solimões 
A Paradiso Viagens & Turismo está com uma parceria com o Barco 
N.M. Monteiro, proporcionado ao turista a  possibilidade de navegar os 
1600km do Rio Solimões desde Manaus até Tabatinga, fronteira com a 
Colômbia. A viagem tem duração de 7 dias, sempre saindo de Manaus 
no Sábado e chegando em Tabatinga na 6ª feira. O barco acomoda 
cerca de 250 pessoas em rede. O turista tanto pode viajar nas redes 
como em uma das 10 confortáveis cabines suítes, com cama de casal 
ou beliche. O regime é de pensão completa, e as refeições, para quem 
viaja nas cabines, são feitas em sala privativa com ar condicionado. O 
barco também proporciona uma charmosa sala de estar panorâmica e 
climatizada, exclusiva aos passageiros das cabines. Saiba mais em: (www.
paradisoturismo.com.br).

A - Mais Emprego 
Todos os dias milhares de pessoas buscam um novo emprego ou alguma 

D - Corredores de Kart 
As inscrições para a 2ª edição das 12h Webmotors SP de Kart já estão

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171 FAX: 3107-2570

A Pesquisa do Mercado 
Imobiliário, realizada pelo 
Departamento de Economia 
e Estatística do Secovi-SP, 
apurou que em novembro fo-
ram comercializadas na cidade 
de São Paulo 1.724 unidades 
residenciais novas. O volume 
é 14,4% superior ao total 
vendido em outubro (1.507 
unidades), mas 30,3% inferior 
em relação a novembro de 
2015 (2.473 unidades). Este 
foi o segundo melhor mês em 
vendas do ano de 2016.

No acumulado de janeiro 
a novembro de 2016, foram 
comercializadas, na capital 
paulista, 14.048 unidades 
residenciais, volume 18,7% 
inferior ao total vendido 
no mesmo período de 2015 
(17.283 unidades). A cidade 
de São Paulo encerrou o mês 
de novembro com a oferta de 
24.968 unidades disponíveis 
para venda - resultado 1,6% 
superior a outubro (24.575 
unidades) e 8,2% menor em 
comparação com novem-
bro de 2015 (27.199 unida-
des). A oferta é composta 
por imóveis na planta, em 
construção e prontos (esto-
que), lançados nos últimos 

Dados mostram a volta, ainda tímida, da confi ança dos 

incorporadores na economia.

Lagarde 
questiona plano 
econômico de 
Trump

A diretora do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, ironizou 
ontem (18) as pretensões 
econômicas de Donald Trump 
à frente da Presidência dos 
Estados Unidos. “Não quero 
comentar sobre as políticas do 
presidente eleito. Não temos 
informações detalhadas sobre 
seu programa.. se é que existe 
um programa”, disse Lagarde 
ao responder a uma pergunta 
sobre o que esperava do gover-
no do magnata.

A resposta arrancou risadas 
do público que estava em um 
dos painéis do Fórum Econô-
mico Mundial de Davos que 
debatia a “crise” da classe média 
mundial. Ao falar sobre a situ-
ação do mundo atual, Lagarde 
destacou que esse é momento 
para que os líderes políticos 
“repensem profundamente as 
políticas econômicas e monetá-
rias perante à clara resposta de 
protesto e decepção da classe 
média - que chega com os re-
sultados políticos nos Estados 
Unidos ou na Europa”.

Para ela, essa insatisfação 
“provavelmente” signifi ca que 
é preciso pensar em como fazer 
uma “maior redistribuição de 
renda” no mundo e que refor-
mas estruturais são necessárias 
em todos os países do globo 
(ANSA).

Ontem (18), em Brasília, 
durante o lançamento 
do programa Empre-

ender Mais Simples – que visa 
reduzir a burocracia e conceder 
mais crédito às micro e peque-
nas empresas – o presidente 
da República, Michel Temer, 
reforçou a importância da efi -
ciência nos serviços oferecidos 
pelo governo, além de melhores 
condições de financiamento 
para o setor. 

“O Estado tem que assumir 
postura menos cartorial e mais 
efi ciente, tem de garantir con-
dições de fi nanciamento mais 
racionais. E é nessa direção 
que nós estamos agindo. O 
nosso governo dá todo apoio a 
quem apoia o Brasil”, afi rmou 
o presidente. O programa 
Empreender Mais Simples é 
uma parceria entre o governo 

Presidente da República, Michel Temer.

O Ministério Público do Peru 
ordenou o congelamento das 
contas da empreiteira brasi-
leira Camargo Corrêa no país. 
A construtora é suspeita de 
participação no pagamento de 
suborno em esquemas para frau-
dar licitações da área de infra-
estrutura. A decisão, divulgada 
pelo MP peruano por meio do 
Twitter, foi tomada em conjunto 
com a Unidade de Inteligência 
Financeira, órgão peruano de 
fi scalização bancária.

A medida abrange também 
as companhias ligadas ao em-
presário Gonzalo Monteverde, 
apontado pelos promotores 
peruanos como operador de 
esquemas irregulares da Ode-
brecht no Peru. No início de 
janeiro, a Odebrecht fechou um 
acordo de colaboração com os 
promotores peruanos, no qual 
concordou em devolver R$ 30 
milhões aos cofres públicos do 
país, relativos a ganhos ilícitos 
(ABr). 

Sh
ut

te
rs

to
ck

A
rq

ui
vo

/A
B

r

Menos burocracia e mais crédito 
para pequenas empresas

“O Estado tem que assumir postura menos cartorial e mais efi ciente, tem de garantir condições de 
fi nanciamento mais racionais. E é nessa direção que nós estamos agindo”

para desburocratizar a gestão 
de empresas. Durante o even-
to, o presidente Michel Temer 
reforçou a importância das 
reformas que o governo federal 
está propondo ao Congresso 
Nacional. 

Para ele, apesar de ser pesada 
e dura, a reforma da Previdência 
Social é indispensável. “Para 
manter o emprego hoje, para 
conquistar o emprego hoje, 
para permitir que os estudantes 
menos favorecidos economica-
mente possam frequentar as 
universidades e, naturalmente, 
para garantir as aposentadorias 
no futuro, é preciso reformu-
lar a Previdência, guardando, 
evidentemente, o direito ad-
quirido”. Temer adiantou que 
a próxima reforma proposta 
será a simplifi cação do sistema 
tributário (Casa Civil/PR).

federal com o Sebrae e o Banco 
do Brasil. O objetivo é reduzir a 
burocracia e orientar donos de 
pequenos negócios no acesso a 
fi nanciamentos.

Um total de R$ 8,2 bilhões 

será disponibilizado às micro e 
pequenas empresas nos próxi-
mos dois anos. Também serão 
investidos R$ 200 milhões no 
desenvolvimento e na melhoria 
de dez sistemas informatizados 

Aumentaram as vendas de 
imóveis em São Paulo

36 meses (dezembro/2013 a 
novembro/2016).

De acordo com dados da Em-
braesp, a cidade de São Paulo 
registrou no mês de novembro 
o total de 3.214 unidades resi-
denciais lançadas, volume 45% 
superior ao percebido em ou-
tubro (2.217 unidades) e 8,8% 
inferior a novembro de 2015 
(3.525 unidades). De janeiro 
a novembro, foram lançadas 
15.603 unidades residenciais 
na Capital - queda de 19,5% em 

comparação ao mesmo período 
de 2015 (19.393 unidades).

“Mesmo com a tradicional 
sazonalidade de fi m de ano, 
a quantidade de lançamen-
tos nos meses de outubro e 
novembro é relevante por-
que comprova a volta, ainda 
tímida, da confi ança dos in-
corporadores na economia e 
no funcionamento das nossas 
instituições”, analisa Celso 
Petrucci, economista-chefe 
do Secovi-SP (AS/Secovi).

Peru congela contas da 
Camargo Corrêa


