
OPINIÃO
É hora de

executar planos

Depois de recuperar as 

energias em janeiro, 

agora o ano começa 

para valer

É hora de colocar em 
execução os planos 
feitos na virada para 

2017. Como deseja que sua 
vida esteja no fi nal deste ano? 
Bom será se estiver regada por 
sentimentos de dever cumpri-
do ou de prazer por vitórias 
alcançadas.

Comece a executar seus pla-
nos, usando bem o seu tempo 
para que nenhuma hora ou 
nenhuma oportunidade sejam 
perdidas. 

Já basta o tempo perdido 
quando, por fatores alheios 
à nossa vontade, como é o 
caso de uma crise econômica 
ou perda de emprego, não 
conseguimos cumprir nossas 
metas. Planejar é criar um ca-
minho para facilitar o alcance 
de um determinado objetivo. 
Antes de qualquer decisão, 
não abrace metas impossíveis, 
mas o que efetivamente pode 
conseguir, com muito trabalho 
e sacrifício. Ajuda muito refl e-
tir sobre o que não deu certo 
no ano passado e por quais 
motivos. 

Isso vale tanto para as con-
quistas no aprimoramento pes-
soal, como abandonar algum 
vício que esteja impedindo 
seu crescimento espiritual, 
quanto nos estudos, no tra-
balho, nos negócios e dentro 
da própria família. Passamos 
muito rápido pelo tempo. É 
preciso aproveitá-lo bem, sem 
desperdiçar oportunidades. 

No plano espiritual, você 
pode definir mudanças de 
comportamento que vão deixá-
lo mais realizado e mais feliz 
como ser humano. Mas, esteja 
consciente de que isso exige 
renúncias. “Ao seguir pela 
trilha do autoaprimoramen-
to, você encontrará vários 
obstáculos bloqueando seu 
caminho”, nos lembra o autor 
e líder espiritual Ryuho Okawa 
em seu livro Trabalho e Amor 
(IRH Press do Brasil).

“Quanto mais seus objetivos 
forem elevados, abrangentes 
e profundos, mais você irá se 
deparar com uma resistência 
equivalente. Se não tiver força 
suficiente, descobrirá que, 
quanto mais elevada sua po-

sição, quanto mais abrangente 
sua visão, quanto mais profun-
da a compreensão que almeja 
obter, maior a frequência com 
que será confrontado com a 
dor”, diz Okawa.

No plano material, procure 
mapear com objetividade suas 
fontes de renda, suas possibili-
dades de maiores ganhos ou de 
crescimento no emprego antes 
de assumir dívidas – até mesmo 
aquelas que contribuirão para 
concretizar os sonhos deste 
ano. Isso vale para o caso de 
abertura de um negócio pró-
prio, para a compra de uma 
casa, para a troca de um car-
ro, ou mesmo para fazer uma 
viagem ou organizar aquela tão 
sonhada festa de aniversário 
ou casamento. Esteja seguro 
do que vai fazer, evitando que 
sonhos de melhorias para você 
e sua família se transformem 
em pesadelo.

O caminho do bem e das 
conquistas exige desapego, 
determinação, espírito de sa-
crifício e dedicação constante. 
Nesta estrada, não há espaço 
para tíbios e preguiçosos. Ao 
contrário das ondas do mar, 
que pela força da natureza 
avançam sobre a praia e recu-
am logo depois, em repetitivo 
e infi ndável movimento, você 
deve sempre avançar.

Ainda em Trabalho e Amor, 
Okawa diz que “nós, humanos, 
temos coração e dentro dele 
reside uma força poderosa 
que chamamos de vontade. 
Somos capazes de decidir a 
direção que queremos tomar e, 
por meio do esforço, podemos 
lançar mão de nossas capaci-
dades para conseguir isso. É 
o que torna os humanos tão 
grandes. Sem o poder dessa 
vontade seríamos incapazes 
de abrir um caminho para o 
nosso objetivo”.

O líder espiritual japonês nos 
lembra por fi m que “a força de 
vontade pode ser aprimorada. 
Não é algo que a pessoa traga 
desde o nascimento. O poder 
espiritual pode ser cultivado. 
A vontade é o entusiasmo de 
alcançar as próprias metas, é 
um tipo de energia”.

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica as obras 

de Ryuho Okawa, um dos autores 
mais prestigiados no Japão, com 
mais de 2.100 livros publicados, 

ultrapassando 100 milhões de cópias 
vendidas em 28 idiomas
(www.irhpress.com.br).
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Atendendo a solicitação 
do 9º Tribunal de Apelações, 
o Departamento de Justiça 
dos Estados Unidos encami-
nhou documento detalhando 
os motivos que levaram o 
presidente Donald Trump a 
baixar uma ordem executiva 
no dia 27 de janeiro. A ordem 
vetava a entrada, por 90 dias, 
de cidadãos de sete países de 
maioria muçulmana - Iraque, 
Síria, Irã, Líbia, Somália, 
Sudão e Iêmen - nos Estados 
Unidos, de refugiados de qual-
quer origem  por 120 dias e 
refugiados da Síria por tempo 
indeterminado.

Com base nesse documento 
e com informações a serem 
encaminhadas pelo juiz Ja-
mes Robart, que suspendeu 
a medida de Trump, o 9º 
Tribunal de Apelações vai se 
pronunciar de forma defi nitiva 
sobre a legalidade da ordem 
executiva. As autoridades do 
governo norte-americano es-
peram que o tribunal revogue 
a decisão de Robart. Com isso, 
o Departamento de Justiça es-
pera restabelecer a proibição 
para a entrada de pessoas que 
representam potencial perigo 
de terrorismo.

Imigrantes são recebidos por parentes nos Estados Unidos.

Inaugurado o voo mais longo do mundo

Ministro diz 
que Brasil quer 
‘ética, cara 
limpa e fi cha 
idem’

Ao abrir o Encontro Município 
Transparente, voltado para agen-
tes públicos e representantes 
da sociedade civil, o ministro 
da Transparência, Fiscalização 
e Controladoria-Geral da União, 
Torquato Jardim, disse ontem 
(6) que o “Brasil quer ter ética, 
quer ter cara limpa, o Brasil quer 
ser fi cha limpa”. Em um vídeo 
apresentado no início do evento, 
Jardim destacou a necessidade de 
os municípios fazerem parte do 
esforço nacional anticorrupção. 

Ele também ressaltou a im-
portância de os agentes públicos 
atentarem para a contratação de 
empresas cujos sócios sejam liga-
dos a funcionários de prefeituras 
ou a doadores de campanha para 
evitar confl itos de interesse.

A conferência foi sediada em 
São Cristóvão (SE). Os partici-
pantes foram capacitados sobre 
medidas de aperfeiçoamento da 
gestão; de prevenção e combate à 
corrupção; e de incentivo à trans-
parência das informações públi-
cas e gastos governamentais.

No evento, o portal Painel Mu-
nicípios foi apresentado para os 
gestores. O site consolida dados 
produzidos e coletados pela pasta 
desde 2012 sobre 5.561 cidades 
brasileiras. A proposta do gover-
no federal é apoiar a gestão dos 
prefeitos e estimular nos cidadãos 
o exercício do controle social. O 
portal permite consultas sobre 
relatórios de auditoria e fi sca-
lização; valor de transferências 
de recursos federais; convênios 
celebrados com a União; denún-
cias e reclamações; operações 
especiais; e relações de empresas 
declaradas inidôneas.

Nos últimos 13 anos, foram 
fi scalizados in loco 2.314 muni-
cípios e analisado um montante 
de mais de R$ 26,5 bilhões. Entre 
as principais falhas encontradas 
estão contratos superfaturados; 
despesas pagas e não realizadas; 
licitações direcionadas; sobre-
preço e desvio de fi nalidade na 
aplicação de verbas; além de 
obras paralisadas ou com atraso 
na execução. As áreas mais afe-
tadas pela má gestão são saúde 
e educação (ABr).

Desde ontem (6), viajantes procedentes do 
Brasil terão que apresentar o Certifi cado Inter-
nacional de Vacinação ou Profi laxia (CIVP) com 
registro da dose contra a febre amarela, aplicada 
pelo menos dez dias antes da viagem, para entrar 
no Panamá. Na semana passada, o governo da 
Nicarágua também anunciou que passará a exigir 
a apresentação do certifi cado.

Para emissão do CIVP, o viajante deve ter 
tomado uma dose da vacina contra a febre 
amarela, que tem validade para toda a vida. 
Desta forma, quem já  foi vacinado deve apenas 
apresentar o cartão nacional de vacinação para 
emissão do documento. O viajante que não tiver 
nenhum histórico vacinal comprovado deverá 
tomar a dose para emissão do certifi cado.

O cartão nacional de vacinação deve estar 
preenchido corretamente com a data de adminis-
tração e o lote da vacina, além da assinatura do 

O presidente da Argentina, 
Mauricio Macri, se encontra 
hoje(7) para uma visita de 
Estado ao seu homólogo 
brasileiro, Michel Temer

O encontro é considerado “muito im-
portante” pelos governos dos dois 
países para impulsionar uma aliança 

bilateral. O subsecretário-geral da América 
Latina e do Caribe do governo brasileiro, Pau-
lo Estivallet, disse que a viagem é “simbólica” 
porque “ajuda a atingir avanços para as ações 
coordenadas”. O representante ainda ressal-
tou que Macri “ajuda” Temer, a “melhorar a 
relação bilateral e o Mercosul”.

“É importante que os presidentes tenham 
percepções semelhantes [...] que tenham 
coincidências sobre a eliminação de bar-
reiras” comerciais, acrescentou Estivallet. 
Uma comitiva argentina para a preparação 
da visita já está em Brasília para fechar com 
membros do governo brasileiro sobre os 
temas que serão debatidos entre os dois 

Temer e Macri voltam a se encontrar, 

desta vez em Brasília.
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Temer e Macri se reúnem em 
Brasília para discutir ‘aliança’

líderes. Apesar de não ter sido adiantado 
o conteúdo da conversa, é certo que a 
situação do Mercosul e as questões refe-
rentes à taxação de produtos brasileiros na 
Argentina deverão estar na pauta.

A agenda da visita inclui uma conversa 
privada entre Temer e Macri a qual, minutos 
após seu fi m, serão incluídos ministros dos 
dois países. Após a reunião, será oferecido 
um almoço ao argentino no Itamaraty, se-
guido por visitas de praxe ao Congresso e 
ao Supremo Tribunal Federal. Atualmente, 
a Argentina é o principal comprador de 
produtos brasileiros na América Latina e o 
terceiro no mundo, fi cando atrás de China 
e Estados Unidos.

Esse será o segundo encontro ofi cial 
entre os dois presidentes. Foi na Argentina 
que Temer fez sua primeira visita bilateral 
como presidente do país, em outubro do 
ano passado. Naquela ocasião, os dois afi r-
maram que querem “fl exibilizar” as regras 
do Mercosul para “fortalecer e consolidar” o 
bloco e prometeram ações para fortalecer a 
“Tríplice Fronteira”, entre Brasil, Argentina 
e Uruguai (ANSA).

EUA: tribunal vai decidir se 
barra imigrantes e refugiados

Existe, porém, a possibilida-
de de o Tribunal de Apelações 
considerar inexistentes ou 
exagerados os argumentos 
do Executivo sobre o risco de 
terrorismo. Nesse caso, a corte 
pode suspender, de forma defi -
nitiva, a ordem executiva. Com 
o objetivo de tentar sensibilizar 
o Tribunal de Apelações, o pre-
sidente Donald Trump procu-
rou demonstrar, pelo Twitter, 
que a responsabilidade de um 
hipotético ataque terrorista 
contra os Estados Unidos não 
é do Executivo. 

Que a culpa deveria ser 

atribuída a um juiz federal e 
ao sistema judiciário ameri-
cano, caso não seja possível 
restabelecer a proibição para 
que pessoas de sete países de 
maioria muçulmana entrem 
nos Estados Unidos. “Apenas 
não posso acreditar que um 
juiz colocaria nosso país em 
tal perigo”, escreveu Trump 
no Twitter, numa referência 
ao juiz James Robart. Em 
outra mensagem, ele disse: 
“Se algo acontecer, culpá-
lo e [também] o sistema 
judicial. Pessoas entrando. 
Mau!” (ABr).

Começou a operar no último 
domingo (5) o voo comercial mais 
longo do mundo, que faz o trajeto 
entre Doha, no Qatar, e Auckland, na 
Nova Zelândia. Operado pela Qatar 
Airways, o Boeing 777-200LR fez um 
trajeto de 14.500 km em 16 horas e 23 
minutos. Com quatro pilotos a bordo 
e 15 comissários, foram servidas 1,1 

mil xícaras de chá, 2 mil bebidas 
geladas e 1.036 refeições. O voo de 
volta para Doha ainda mais longo, 
de 17 horas e 30 minutos, informou 
a companhia aérea. Até então, o 
maior voo comercial disponível era 
oferecido pela Emirates Airlines e 
fazia a rota Dubai- Auckland, com 
14.200 quilômetros (ANSA).

Panamá exige certifi cado de vacina 
contra febre amarela

A prefeitura de São Paulo proi-
biu blocos de carnaval com mais 
de 20 mil pessoas na zona oeste. 
A cidade cadastrou 495 blocos 
para o carnaval, sendo que 89 
devem desfi lar apenas na região 
oeste, concentrados nos bairros 
Pinheiros e Vila Madalena. As 
áreas residenciais próximas aos 
trajetos defi nidos para o desfi le 
dos blocos serão isoladas com 
grades de proteção, com objeti-
vo de impedir a perturbação do 
sossego dos moradores. 

Não será permitida a passa-
gem dos blocos em 23 ruas e 
avenidas da região, entre elas 
Rua Cardeal Arcoverde, Rua 
Teodoro Sampaio, Avenida 
Rebouças, Avenida Faria Lima, 
Avenida Brasil e Avenida Nove 
de Julho. O tempo máximo 

Bloco no tunel da Paulista, no último domingo.
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Blocos de carnaval não podem ter 
mais de 20 mil foliões

Haverá controle de entrada 
de público na parte central da 
Vila Madalena, no quadrilátero 
formado pelas ruas Inácio Pereira 
da Rocha, Harmonia, Wisard e 
Simão Álvares. Será montada 
uma base operacional com par-
ticipação da CET, Guarda Civil 
Metropolitana e Polícia Militar. 
Os moradores dos bairros pode-
rão acionar auxílio nesse local em 
caso de transtornos.

O calendário ofi cial de even-
tos do carnaval paulistano deste 
ano vai de 17 de fevereiro a 5 de 
março. Na Vila Madalena, a festa 
começa no dia 18, a partir das 
9h00. Todos os blocos da região 
deverão começar os desfi les 
antes das 15h00, como forma 
de evitar atrasos na dispersão 
(ABr).

de duração do desfi le será de 
cinco horas. Os carros de som 
deverão ser desligados às 19h e 
a dispersão dos blocos deverá 
ocorrer até as 20h. Os ambulan-
tes fi cam obrigados a encerrar 

a comercialização de bebidas 
alcoólicas às 20h, assim como 
os bares da área, que deverão 
fechar as portas às 22h, para 
evitar a continuidade da aglo-
meração no local.

profi ssional que fez a aplicação e a identifi cação 
da unidade de saúde onde ocorreu a aplicação 
da vacina. A emissão do CIVP é gratuita e o 
documento pode ser emitido nos Centros de 
Orientação para a Saúde do Viajante, localizados 
em portos, aeroportos e fronteiras (ABr).
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