
Todo poder para me-

lhorar vendas, garantir 

resultados, qualidade de 

relacionamento e estra-

tégias também residem 

nessa palavra-chave

Quando no século XIX, 
Charles Darwin, o gran-
de pensador da Teoria 

da Seleção Natural, entendeu 
que a capacidade de adaptação 
determinava a sobrevivência 
ou extinção de uma espécie, 
uma verdadeira mudança de 
paradigmas sobre a compreen-
são dos modelos estruturais da 
sociedade instaurou-se. 

E, de lá para cá, observamos 
empiricamente uma série de 
revoluções em todas as áreas – 
e não apenas na biologia – que 
corroboraram com o diagnós-
tico do cientista. Assistimos a 
personalidades ascenderem 
e decaírem, empresas deco-
larem e enfrentarem a ame-
aça da adequação ao meio, 
profi ssionais irem do sucesso 
instantâneo ao completo es-
quecimento. 

Na Seleção Natural, sobrevi-
ve quem apresenta diferencial. 
Ao falarmos em negócios e 
empreendimentos, já apren-
demos – ou já deveria ter sido 
aprendido – que padrões de 
estrutura difi cilmente perdu-
ram por muito tempo, o que 
signifi ca, na prática, que o 
ambiente do mercado renova 
suas necessidades e abre espa-
ço para novos modelos. 

Mesmo mantendo atenção 
a esse movimento de transi-
ção, o diferencial vai sempre 
se confi gurar como elemento 
determinante de resultados. 
Você precisa aumentar suas 
vendas? Diferencial. Você quer 
gerar mais engajamento do seu 
público? Diferencial. Você tem 
que obter melhor desempenho 
da sua equipe? É o diferencial 
do profi ssional e o diferencial 
da empresa que podem garan-
tir a sobrevivência.

Na prática, estamos falando 
de, em vez de procurar fora as 
ferramentas necessárias para 
alavancar ou destravar um 
negócio, deve-se encontrar 
dentro das próprias capacida-
des aquilo que realmente faz 
parte da essência e aplicá-lo de 
forma efetiva e condicionada, a 
fi m de gerar retornos tangíveis 
e intangíveis. Nesse instante, 
muito além de se manter vivo 
num ambiente acirrado, a 
noção plena de uma ou mais 
qualidades ou virtudes é capaz 
de fi rmar um tipo de base sólida 
que proporciona uma visão 
geral mais concreta, facilitando 
escolhas estratégicas.

O diferencial do qual falo 
está muito além do conhecido 
diferencial competitivo. Não se 

trata apenas de disputar pre-
ferência de cliente, mas, sim, 
de estabelecer uma conexão 
forte com os próprios atributos 
e correlacioná-los aos de quem 
trabalha ao seu lado no intuito 
em comum. 

A aplicação do diferencial, 
neste contexto, acontece como 
um quebra-cabeça, que neces-
sita que as peças estejam no 
seu lugar correto, atuando com 
o propósito claro de sua função, 
integrando e se relacionando 
de forma interdependente, 
para consolidar uma harmo-
nia completa e atingir a meta 
estabelecida.

Seguir o padrão não garante 
sucesso. Ter uma ótima inicia-
tiva para se fortalecer é uma 
solução, possibilitando assim 
criar uma efi ciente estratégia 
de comunicação, onde seus di-
ferenciais e potenciais possam 
ser notados com destaque e lhe 
permitam implementar a cada 
momento mais espaço para 
chegar ao seu real objetivo. 

É necessário ter perseveran-
ça diariamente, pois os resul-
tados não podem ser medidos 
no dia a dia, mas sim num 
olhar sobre um período maior. 
Por isso a constância é funda-
mental. Temos que aprender a 
tirar proveito das conquistas e 
desfrutar do cenário adverso, 
por mais desafi ador que isso 
possa parecer.

A verdade é que todos nós 
estamos procurando driblar 
os desafi os e fazer o capital 
girar. A difi culdade não é que 
as pessoas não querem inves-
tir, mas sim, na verdade, que 
as pessoas querem investir 
apenas naquilo que vai gerar 
resultados para ela também, 
sobretudo. Ter essa compre-
ensão é essencial na hora de 
ganhar a preferência. 

Em tempos de crise eco-
nômica, com altos índices de 
mortalidade de empresas, nível 
de desemprego atingindo pre-
ocupantes números na escala 
e um abalo geral na confi ança, 
pensar o diferencial, na sua 
aplicabilidade e potencialida-
de, pode ser um verdadeiro 
antídoto contra resultados 
ruins. 

No fi m das contas, o auto-
conhecimento acaba por ser 
uma das principais armas 
nessa luta pela sobrevivência, 
há muito já anunciada por Da-
rwin. Por isso, olhando para 
si mesmo, como profi ssio-
nal, você saberia responder 
se vai sobreviver à Seleção 
Natural? 

Desperte o seu diferencial 
e garanta muito mais do que 
a sua sobrevivência. Fique na 
liderança da preferência.

(*) - Foi Diretor do
Santander e é palestrante

(www.wilsonmedeiros.com.br).

Diferencial garante 
sobrevivência e 

preferência nos negócios
Wilson Medeiros (*)
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As mudanças têm como 
objetivo aumentar a 
proteção de crianças, 

garantindo elevada cobertura 
vacinal, além de ampliar a 
imunidade de adolescentes e 
diminuir a circulação de doen-
ças na população. 

“Não adianta a vacina estar 
disponível no posto de saúde. 
É necessário que pelo menos 
95% das crianças do município 
recebam a dose”, destacou a 
coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações, Carla 
Domingues. 

Entre os adultos, a meta é 
manter a eliminação do saram-
po e da rubéola e diminuir o 
número de casos de caxumba e 
coqueluche. Confi ra como fi ca a 
aplicação das seis vacinas após 
as alterações:
 • Hepatite A: passa a ser 

disponibilizada para crian-
ças até 5 anos. Antes, a 
idade máxima era 2 anos. 
A vacina, segundo o mi-
nistério, é considerada 
altamente efi caz, com taxas 
de soroconversão de 94% a 
100%.

 • tetra viral (sarampo, 

caxumba, rubéola e 

varicela): este ano, para 
crianças, há ampliação da 
oferta da dose, que passa 
a ser administrada de 15 
meses até 4 anos. Antes, a 
aplicação era feita entre 15 
meses e menores de 2 anos. 
A recomendação é uma 
primeira dose da tríplice 
viral (sarampo, caxumba 
e rubéola) aos 12 meses e 

Não adianta a vacina estar disponível no posto de saúde.

É necessário que pelo menos 95% das crianças

do município recebam a dose.

Saúde anuncia ampliação de 
público alvo para seis vacinas
O Ministério da Saúde anunciou a ampliação do público alvo para seis doses que integram o Calendário 
Nacional de Vacinação - tríplice viral, tetra viral, dTpa adulto, HPV, meningocócica C e hepatite A
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para a população de 20 a 
29 anos. Anteriormente, a 
segunda dose era aplicada 
apenas em pessoas com até 
19 anos. A mudança leva 
em consideração surtos de 
caxumba registrados nos 
últimos anos no país, sobre-
tudo entre adolescentes e 
adultos jovens. As duas do-
ses passam a ser indicadas 
para pessoas de 12 meses 
a 29 anos. Para adultos de 
30 a 49 anos, permanece a 
indicação de apenas uma 
dose.

Atualmente, são ofertadas 
gratuitamente via SUS 19 va-
cinas recomendaras pela OMS. 
Por ano, são disponibilizadas 
na rede pública cerca de 300 
milhões de doses de imuno-
biológicos que combatem mais 
de 20 doenças. De acordo com 
o ministro da Saúde, Ricardo 
Barros, a previsão de investi-
mentos na área, em 2017, é da 
ordem de R$ 3,9 bilhões. “Com 
este calendário ampliado, além 
de incluir novas doses, estamos 
permitindo que elas sejam to-
madas em um período maior. 
O objetivo é que um maior 
percentual da população esteja 
imunizada”, disse. 

Segundo ele, as alterações só 
foram possíveis em razão de uma 
economia de R$ 66,5 milhões 
obtida a partir da negociação de 
três vacinas: hepatite B, HPV e 
dTpa. Barros disse ainda que a 
efi ciência de gestão também ga-
rantiu a compra de 11,5 milhões 
de doses extras da vacina contra 
a febre amarela (ABr).

uma segunda dose a tetra 
viral aos 15 meses.

 • HPV: a partir de 2017, será 
ofertada também para me-
ninos. Desde 2014, a dose 
é oferecida a meninas de 9 
a 13 anos. No próximo ano, 
público alvo vai incluir ain-
da meninas de 14 anos. Este 
ano, além dos meninos, a 
vacina será oferecida a ho-
mens que vivem com HIV e 
aids entre 9 e 26 anos e para 
imunodeprimidos, como 
transplantados e pacientes 
oncológicos.

 • Meningocócica C: passa 
a ser disponibilizada para 
adolescentes de 12 e 13 
anos. A faixa etária será 
ampliada gradativamente 
até 2020, quando serão 
incluídos crianças e ado-
lescentes de 9 a 13 anos. 

O esquema vacinal será de 
um reforço ou uma dose 
única, conforme situação 
vacinal.

 • dTpa adulto (difteria, 

tétano e coqueluche): 
passa a ser recomendada 
para as gestantes a partir 
da 20ª semana. As mulheres 
que perderam a oportuni-
dade de se vacinar durante 
a gravidez devem receber a 
dose durante o puerpério 
(até 40 dias após o parto). A 
medida busca garantir que 
os bebês já nasçam prote-
gidos contra a coqueluche 
por conta de anticorpos 
transferidos pela mãe ao 
feto frente a gestação.

 • tríplice viral (sarampo, 

caxumba e rubéola): 
este ano, será introduzida 
a segunda dose da vacina 

Pesquisa nacional feita pela Federação do Comércio do Estado 
do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) e pelo Instituto Ipsos revela um 
aumento do otimismo dos brasileiros em relação à economia este 
ano. Feita entre 1º e 13 de novembro do ano passado com 1.200 
consumidores maiores de 16 anos nas capitais Rio de Janeiro, 
São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, Florianópolis, 
Salvador, Recife e em mais 64 cidades brasileiras, a sondagem 
foi divulgada hoje (3), no Rio.

Ela mostra que um entre três brasileiros acredita que as condi-
ções da economia vão melhorar nos próximos seis meses. Em 2016, 
apenas um entre cada cinco consumidores se mostrava otimista, 
o que signifi ca que houve avanço de 13 pontos percentuais nas 
perspectivas para este ano. Os que acreditam que o cenário vai 
piorar neste semestre representam 29%, com recuo de 9 pontos 
percentuais ante a mostra anterior.

O gerente de Política Econômica da Fecomércio-RJ, o econo-
mista Christian Travassos, disse que a percepção mais otimista 
do brasileiro está de acordo com o que foi identifi cado em outros 
indicadores de confi ança, como o Boletim Focus, do Banco Central, 
e pesquisas empresariais do comércio e da indústria. “Há melhora 
para o cenário de crescimento e de infl ação”, disse;

Travassos lembrou que o que o consumidor mais sente no bolso, 
no dia a dia, é o impacto da infl ação no seu poder de compra. “A 
infl ação, em um ano, caiu pela metade e o desemprego que vinha 
aumentando já desacelerou. Então, a tendência é melhorar. Daí, 
o aumento do otimismo em relação à retomada da atividade, do 
emprego e o recuo da infl ação. Nós identifi camos esses indicadores 
junto aos consumidores brasileiros e eles conversam com outros 
números do mercado fi nanceiro, da confi ança do comércio e da 
indústria, que também apontam nessa direção”, destacou.

Fatores de confi ança
No tocante ao futuro da infl ação, 27% dos entrevistados dis-

seram acreditar que fi cará sob controle este ano, contra 17% no 
ano passado. A pesquisa revela também uma queda de 48% para 
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14ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 1049264-
82.2015.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 14ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Randolfo Ferraz de Campos, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o Departamento de Estradas e 
Rodagem - DER move uma ação de Desapropriação em face de Maria de Abreu, Mathilde de Abreu 
Maio, João de Abreu, Marta de Abreu Varella, e Pedro de Abreu, objetivando os imóveis (terreno e 
acessórios), totalizando a área de 5.356,13m², localizados à Avenida Sexefredo Fagundes, s/n, Bairro 
Cachoeira, São Paulo-SP, matrículas ns. 98.653 (área desapropriada de 1.443,08m²), 98.654 (área 
desapropriada de 357,00m²) e 98.655 (área desapropriada de 3.556,05m²) do 15º CRI da Capital, 
cadastrados no INCRA sob n. 638.358.013.811-8 e ITR n. 0.794.409-8, declarados de utilidade pública 
conforme Decreto Estadual nº 57.930/2012, para implantação do empreendimento "Rodoanel 
Metropolitano de São Paulo – Trecho Norte". Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi 
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, 
nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. São Paulo, 07 de novembro de 2016. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1098903-
59.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) THIAGO 
MARTINS GOMES, CPF. 373.040.878-03, RG. 47.902.378-5, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe 
ajuizou uma ação Monitória para cobrança de R$ 5.101,70, referente ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Não localizado o requerido, CITADO fica 
para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando 
isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em 
título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de _2_0_1_7_. 

CIA. Natal – Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio
CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 - Convocação - AGO A Ser Realizada em 13/04/17

Ficam convocados os senhores acionistas da CIA. Natal – Empreendimentos, Participações, Indústria e 
Comércio a se reunirem em assembléia geral ordinária, no dia 13/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida 
Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da 
administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16; 2. Eleição da Diretoria para o triênio 
2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. 
São Paulo (SP.), 02/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (03, 04 e 07/03/17)

Cresce otimismo em relação às 
perspectivas para a economia

37% entre os que acreditam em aumento da infl ação em 2017. 
Em relação ao desemprego, 33% dos consultados demonstraram 
otimismo nas melhorias das condições de emprego (21% no ano 
anterior), enquanto 38% apostam em piora do cenário (47% na 
mostra passada).

A parcela dos consumidores que relatam confi ança na melho-
ra da renda pessoal nos próximos seis meses subiu de 26%, na 
pesquisa anterior, para 35% agora. Os menos otimistas caíram 
de 28% para 25%, na comparação entre um ano e outro.

Christian Travassos afi rmou que a sensação, aos poucos, é que o 
pior já passou. “A confi ança no futuro é maior do que no presente. 
As pessoas sabem que, neste momento, a atividade econômica 
ainda está em banho-maria, o emprego ainda precisa crescer, a 
partir da retomada do investimento, da atividade econômica”. Ele 
observou que a economia é como um transatlântico, em que os 
movimentos são lentos. O importante, salientou, é que quando 
se olha para a infl ação, índices de confi ança e juros, a sensação 
é que, para adiante, as coisas vão melhorar.

Ele admitiu que, olhando-se os números frios, ainda há expec-
tativas negativas, que não são irrelevantes. Mas, analisando o 
movimento como um todo, percebe-se um processo de melhoria. 
“Embora as pessoas ainda estejam preocupadas, é crescente a 
sensação de que as coisas vão melhorar no futuro”.

“O importante é essa sensação que o pior está fi cando aos poucos 
para trás, porque a economia vive de confi ança. Confi ança de que 
eu posso investir porque vou vender, de que eu posso recontratar 
porque (as vendas) vão girar, de que eu posso consumir porque 
vou permanecer empregado ou acabei de conseguir um emprego. 
Essa confi ança é fundamental para o ritmo de atividade, que puxa 
emprego, que puxa consumo,” disse.

O gerente da Fecomércio salientou que no bolso do consumi-
dor, ele sente, de um lado, a infl ação que caiu pela metade, e do 
outro os juros, que são o custo do dinheiro, que também está em 
queda. Esses são os dois principais fatores que explicam porque 
aumentou a confi ança no futuro, apontou (ABr).

8ª VC - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 0044002-69.2011.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro 
Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a Renata Melo de Trindade, CPF. 116.041.008-93, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução por parte de ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, para a 
cobrança de R$ 1.152,71 (Abril/2011), oriundos dos cheques nº 000173 e 000174, no valor de R$ 
434,03 cada, sacados contra o Banco Nossa Caixa, e devolvidos sem pagamento. Encontrando-se a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o 
débito atualizado ou em 15 dias, embargue, ou reconheça o crédito da exeqüente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o 
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da 
execução. Serve, ainda, a presente, para que a executada fique intimada acerca da penhora das 
cotas sociais em seu nome junto à empresa Passeo Lanches Ltda ME, CNPJ 01.853.592/0001-57, até 
o montante do débito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2016. 

6ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1028831-16.2015.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Tania Zveibil Zekcer, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Carlos Guillermo Martinez Moya, CPF 232.933.188-60, Casado, 
Mexicano, Administrador de Empresas, que lhe foi proposta uma ação de Divórcio Litigioso por parte de 
S.M.M., alegando em síntese: constando da inicial que as partes contraíram matrimonio em 14/06/2007, 
pelo regime de Regime Casamento da Comunhão parcial de bens, não tiveram filhos; que o casal (não) 
adquiriu qualquer bem que pudesse vir a ser partilhado e que se encontram separados há mais de 05 
(cinco) anos, de forma ininterrupta, não havendo possibilidade de retorno à vida comum. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O 
processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá 
ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006). 
Para visualização, deverá a requerida acessar o site www.tjsp.jus.br, informando o número do processo e 
a senha que será fornecida junto ao Cartório da 6ª Vara da Família do Foro Regional II Santo Amaro, com 
endereço à Av. das Nações Unidas, 22939, 5º andar Torre Brigadeiro São Paulo SP. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de fevereiro de 2017. 

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o


