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Tenho quase certeza que 

você, igualmente como 

eu, aprendeu lá atrás a 

importância do esforço 

para conquistar o que 

almeja na vida, pois 

é creio que muitos de 

nós fomos estimulados 

a acreditar nisto. Hoje, 

gostaria de trazer um 

convite para ampliar 

esta ideia. Você vem 

comigo? 

Posso dizer, que este as-
sunto tem fi cado muito 
presente na minha vida, 

nos últimos tempos, mas com 
outra conotação, de que o 
esforço não é lá bem o único 
caminho. Um dia conversando 
com uma pessoa, ela fi cou bem 
espantada quando disse isto e 
me respondeu:

- Como assim? Sem esforço 
não conseguimos nada na 
vida!

Compartilharei meu olhar a 
partir desta frase “sem esfor-
ço não conseguimos nada na 
vida”. Fico pensando, por quê 
que aprendemos que as coisas 
precisam ser assim, duras, 
difíceis, e para ilustrar o que 
estou dizendo, quem nunca 
ouviu o ditado popular “o que 
vem fácil vai fácil”.

Será que a vida tem que ser 
assim, com este peso e com a 
crença da escassez?

Genuinamente, acredito 
que não, por isto ressignifi -
quei o ditado acima e digo 
sempre para mim mesma e 
para quem está ao meu redor 
“o que vem fácil é por que eu 
mereço”! Sinto que entramos 
na energia do merecimento, 
abundância e fl uxo quando 
nos conectamos com a nossa 
essência, com o melhor que 
existe em nós. E é neste mo-
mento que a vida se torna mais 
leve, que sentimos fl uidez e 
somos presenteados pelas 
coincidências positivas no dia 
a dia, chamadas também de 
sincronicidade.

Nos conectamos quando 

olhamos para dentro, per-
cebemos e respeitamos o 
que nos faz bem, praticamos 
nossos talentos e valores e os 
colocamos no mundo, através 
do nosso propósito. Quando 
estamos de bem conosco, é 
um bem que fazemos também 
para quem está ao nosso redor, 
pois emanamos boas energias, 
e reciprocamente o universo 
nos devolve de volta com bons 
fl uídos.

Quando embarcamos na 
energia do fl uxo, nosso tra-
balho, negócios, vida pessoal, 
caminham com mais leveza e 
quando nos deparamos com 
o que desejamos, colocamos 
energia, foco para que elas 
aconteçam, fazemos sim o 
nosso melhor, mas não entra-
mos no esforço, no resultado 
a qualquer preço, no “custe 
o que custar”, prejudicando 
nossa saúde e relações. 

Quando estamos alinhados 
com o nosso melhor, respei-
tamos nossas vozes internas, 
tomamos decisões pessoais e 
profi ssionais mais congruen-
tes, equilibrando nossa razão 
e emoção, e assim alcançamos 
resultados mais sustentáveis e 
consistentes.

Nosso ano está começando, 
e nos traz a oportunidade das 
escolhas, das novas chances. 
Ele traz a magia do recome-
ço, mas está nas nossas mãos 
transformar o querermos em 
realidade. Desejo então, que 
olhe para dentro, faça mais 
pausas, respire mais, divirta-se 
e se encante com os momentos 
simples da vida e que construa 
sua realidade com mais leveza 
e equilíbrio.

(*) Psicoterapeuta, psicodramatista, 
coach certifi cada pela ICF e 

consultora em desenvolvimento 
humano..
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Trocar o dinheiro pelos 
serviços fi nanceiros digitais 
pode elevar o PIB dos países 
emergentes em 3,7 trilhões 
de dólares (quase 12 trilhões 
de reais) até 2025. Somente a 
economia brasileira ganharia 
152 bilhões de dólares (ou 
491 bilhões de reais) no pe-
ríodo, caso o país adotasse 
mais ferramentas digitais 
para pagamentos, concessão 
de empréstimos, seguros, 
poupança e outros serviços 
bancários. Os dados são de 
estudo recente do McKinsey 
Global Institute (MGI) sobre 
fi nanças digitais.

De acordo com o levanta-
mento, 2 bilhões de pessoas 
em todo o mundo não possuem 
conta bancária – mais da me-
tade, mulheres. A digitalização 
dos serviços ajudaria a incluir 
no sistema fi nanceiro 1,6 bi-
lhão de pessoas, benefi ciando 
sobretudo as mulheres po-
bres. Em países emergentes, 
elas têm 20% menos chances 
de possuir uma conta do que os 
homens, segundo o estudo.

No Brasil, 32% da popu-
lação adulta não têm conta 
bancária. “Sistemas obsoletos 
fazem com que, nos países 
em desenvolvimento, as ins-
tituições fi nanceiras sirvam 
principalmente os indivíduos 
mais ricos, grandes negócios e 
instituições públicas que mo-
vimentam grandes quantias 
de dinheiro”, diz o relatório 
do MGI. Outro dado positivo 
da digitalização dos processos 
é o combate à corrupção, uma 
vez que as transações em 
dinheiro são mais difíceis de 
serem rastreadas.

Como resultado, 200 mi-
lhões de pequenas empresas 

Quase todas as refeições 
natalinas excedem as 
1,5 mil calorias por 

dia, nível recomendado para 
manter um peso adequado. O 
estudo analisou cerca de 50 
portais, fóruns e especialistas 
em nutrição e médicos da área 
e chegou à conclusão de que 
somente 22% da população 
italiana consegue “controlar 
os danos”, engordando apenas 
um quilo.

A culpa é sobretudo do hábito 
de “beliscar” durante o dia, 
geralmente comidas calóricas 
ou gordurosas. Outro fator im-
portante é o abuso no consumo 
de álcool, combinado com a falta 
de hidratação com água. Além 
disso, o fi m de ano é um período 
em que os exercícios físicos são 
deixados de lado. A maioria da 
população - cerca de 65% - se 
nega a manter uma dieta rígida 
durante as festas, e 38% dos 
italianos buscam retomar o peso 
normal e uma rotina saudável 
após dezembro. 

No entanto, 26% consideram 
que alguns hábitos do mês de 
festas deveriam ser adotados 
no ano todo, como fazer três 
fartas refeições todos os dias. 

O povo indígena guarani do município de Charagua, no Leste 

da Bolívia, terá o primeiro governo autônomo do país.

A partir desta segunda-feira 
(9), um povo indígena guarani 
do município de Charagua, no 
Leste da Bolívia, terá o primeiro 
governo autônomo do país. A 
mudança não afetará normas 
nacionais e regionais e será 
mantida a coordenação com 
entidades estatais. Perten-
cente a Santa Cruz e vizinho do 
Paraguai, Charagua constituirá 
um novo governo autônomo. 
Segundo o último censo local, 
a população é de cerca de 32 
mil habitantes.

Com população indígena de 
aproximadamente 67% e que 
vive nessa área desde tempos 
remotos, o município aprovou 
em setembro de 2015 o status 
de governo autônomo. Trata-se 
de “um processo histórico que 
forma as bases da plurinaciona-
lidade do Estado. É histórica, 
porque não existe outro modelo 
no mundo”, declarou o ministro 
boliviano da Autonomia, Hugo 
Siles. A Bolívia tem 339 municí-
pios, agrupados em nove depar-
tamentos (estados). A partir de 
segunda-feira, serão 338, já que 
Charagua se tornará um governo 
autônomo, lembrou Siles.

O estatuto estabelece a 

constituição de três Poderes 
do governo: o Coletivo (para 
definir em conjunto planos 
de desenvolvimento), o Leg-
islativo (para a elaboração de 
normas internas) e o Executivo 
(administrativo). Ao todo, 47 
autoridades eleitas em difer-
entes épocas fi carão à frente 
dos respectivos Poderes. A 
nova legislação dos indígenas, 
uma espécie de Constituição, 
também define a forma de 
eleição de autoridades e do 
modelo de funcionamento, fun-
ções e objetivos de instâncias 
do governo, deliberação, assim 
como participação cidadã.

Nessa forma de poder inédita, 
a polícia, as Forças Armadas, 
instituições estatais e normas 
instauradas pelos poderes 
Executivo, Legislativo e Ju-
diciário não serão afetadas. “A 
autonomia indígena vai ter seus 
próprios critérios de organiza-
ção interna, de gestão de recur-
sos econômicos, de promover 
o seu desenvolvimento. Não 
pode ser uma ilha em relação às 
instâncias nacionais”, explicou 
o vice-ministro boliviano de 
Assuntos Indígenas, Gonzalo 
Vargas (AFP).

Especialistas dão 
dicas para combater 

sobrepeso de Ano Novo
As pessoas ganham cerca de três quilos, chegando a cinco nos piores casos, durante as festas de fi m 
de ano, segundo uma pesquisa feita por um site italiano especializado no tema “água”, o “In a Bottle” 
(www.inabottle.it)

balanceada com exercí-
cios.

 6) Coma frutas e verdu-

ras - Boas quantidades 
de frutas e verduras são 
fundamentais para a 
ingestão de fi bras, vita-
minas e sais minerais.

 7) Beba muita água - O 
consumo de água ajuda a 
eliminar os líquidos que 
adquirimos em excesso 
e a controlar a vontade 
de comer graças a sua 
capacidade de dilatar o 
estômago.

 8) Evite “beliscar” fora 

das refeições -  Isso aju-
da a controlar a quanti-
dade de comida ingerida, 
focando só nas principais 
refeições do dia.

 9) Reduza as gorduras - 
Óleos e outras gorduras 
que são utilizadas para 
fritar e cozinhar devem 
ser evitadas. Não só de-
pois de dezembro, mas 
durante todo o ano.

 10) Não pule as refeições - O 
bem-estar psicofísico de-
pende de uma alimentação 
equilibrada, com refeições 
regulares (ANSA).
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Veja as recomendações dos 
especialistas para combater o 
sobrepeso após as festas:
 1) Mantenha uma dieta 

variada - Comer dife-
rentes tipos de alimentos 
é importante para suprir 
os principais nutrientes 
do corpo.

 2) Não subestime os 

riscos de uma alimen-

tação hipercalórica 

- O consumo de calorias 
superior ao recomendado 
(1,5 mil calorias diárias) 
contribui para o aumento 
de peso e para a lentidão 
do metabolismo.

 3) Limite os doces - Fre-
quentemente, durante 
as festas, o consumo de 
doces aumenta signifi -
cativamente. Por isso, 
nos dias seguintes, eles 
devem ser cortados da 
alimentação gradualmen-
te.

 4) Evite bebidas alcoóli-

cas - Ao contrário do que 
muitos pensam, qualquer 
bebida com álcool tem 
alto teor calórico.

 5) Pratique atividades fí-

sicas - Não existe método 
melhor para emagrecer 
do que uma alimentação 

Como aumentar
o PIB dos países 

emergentes
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fi cam sem acesso a crédito, 
por exemplo. Uma vez que 
o crescimento econômico 
está associado à geração de 
empregos, o levantamento 
aponta que 95 milhões de vagas 
formais de trabalho poderiam 
ser criadas nesse cenário. Os 
países de menor renda, como 
Etiópia, Índia e Nigéria têm o 
maior potencial, com a oportu-
nidade de adicionar 10 a 12% 
ao seu PIB. O Paquistão tem 
um potencial de PIB um pouco 
menor, com 7%. Os países de 
renda média como o Brasil, a 
China e o México poderiam so-
mar de 4% a 5% do PIB - ainda 
um aumento substancial. 

O estudo leva em conta 
tanto a maior adoção de 
aplicações digitais por ban-
cos ou corretoras quanto as 
chamadas fi ntechs, empresas 
fi nanceiras totalmente basea-
das no mundo digital – e que 
oferecem, portanto, custos 
menores. Para que essa evo-
lução ocorra, é preciso investir 
em uma infraestrutura digital 
abrangente. Para alcançar 
esse potencial, os governos 
devem criar “regulamenta-
ções de serviços fi nanceiros 
proporcionais aos riscos” e 
ambientes que promovam 
“ambientes digitais generali-
zados”, diz o relatório.

Bolívia tem
seu primeiro governo 
autônomo indígena

AFP
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: THIAGO GONÇALVES BRACALE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/07/1986, residente e domici-
liado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Bracale Junior e de Vera Christina 
Gonçalves Bracale. A pretendente: BELISA BRUM MOTA, profi ssão: administradora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guaratinguetá - SP, data-nascimento: 26/02/1983, 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira da Mota e 
de Maria Márcia Brum da Mota.

O pretendente: ALAN FERREIRA BATISTA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 15/05/1986, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Getulio Teixeira Batista e de Véra 
Lúcia Ferreira Batista. A pretendente: THAÍS GERMANO PRADO, profi ssão: economista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/05/1986, residente 
e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Edmundo Vieira Prado Filho e 
de Marta Mendes Germano Prado.

O pretendente: FERNANDO MILLIET DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de administração, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/03/1942, resi-
dente e domiciliado no Butantã, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Sabino de Oliveira e de 
Maria Julia Milliet de Oliveira. A pretendente: LUCIA RAVACHE BRANDÃO ULBRICHT, 
profi ssão: arquiteta, estado civil: viúva, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 
24/11/1954, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Yolanda 
Alberto Ravache Brandão e de Djalma Conde Brandão.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meire-
lles, disse ontem (9) que vai anunciar, 
amanhã (11), um plano de recuperação 
fi scal para o estado do Rio de Janeiro. A 
informação foi dada pelo ministro no fi nal 
da manhã, após reunião com o governador 
Luiz Fernando Pezão, no Rio. O plano fi nal-
izado será submetido ao presidente Michel 
Temer e à presidente do STF, Carmem 
Lúcia, que precisa homologar o acordo.

“As equipes estaão reunidas, e a ideia é 
que até o fi nal desta terça-feira (10), em 
Brasília, o Ministério da Fazenda e o governo 
do Rio defi nam o escopo do plano para ser 
apresentado ao presidente da República, 
para, se aprovado, ser homologado pelo 
STF”, afi rmou Meirelles. O plano objetiva 
resolver de maneira defi nitiva o problema 
fi scal do Rio, que perdeu com a queda de 

Meirelles estuda plano de socorro ao estado do Rio
para a concessão de ajuda, mas que foram 
retiradas do texto pelo Congresso. Para 
recompô-lo, o ministro já havia dito que 
um novo projeto será apresentado à Câ-
mara. “O Congresso não defi niu qual é o 
máximo de medidas de ajuste permitido, 
simplesmente disse que, aquelas condições 
mínimas não foram aprovadas. O que sig-
nifi ca que deixou em aberto a celebração 
de um plano de ajuste entre a Fazenda e 
o estado em questão”, esclareceu.

O ministro Meirelles não descartou que 
privatizações possam entrar no plano de 
recuperação do estado, sem dar detalhes. 
“O que podemos afi rmar é que, certamente, 
será um plano que, defi nitivamente, resolv-
erá o problema fi scal do Rio”, disse. “O que 
estamos anunciado é onde estamos e quais 
os próximos passos” (ABr).

receitas oriundas do petróleo, e tem por 
base medidas de austeridade já apresen-
tadas pelo governo do estado. 

O ministro antecipou que serão consid-
eradas no acordo as medidas previstas no 
projeto de renegociação de dívidas dos 
estados e que propunha contrapartidas 
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