
Em algum momento da 

vida, você, certamente, 

já se fez a seguinte 

pergunta: “devo insistir 

em algo ou desistir e 

começar de novo?”

É preciso ser persistente, 
dedicado, comprometi-
do e paciente quando 

se tem um bom processo em 
andamento - e isso vale para 
um relacionamento afetivo, 
aplicações fi nanceiras, estudo, 
emprego, carreira e amizades. 
No entanto, também há o outro 
lado da moeda, o de insistir em 
apostas erradas para tentar 
recuperar o prejuízo.

Uma boa carreira costuma 
demorar pelo menos dez anos 
para dar resultados consisten-
tes. Não se consegue um ótimo 
emprego sem merecimento e, 
quando conquistado, precisa 
de manutenção diária para 
gerar bons frutos (promoção, 
au mento de salário, reconheci-
mento) no futuro. Mesmo um 
bom relaciona mento afetivo 
demanda tolerância com as 
diferenças alheias e precisa ser 
construído aos poucos.

Agora, quantas vezes você 
já insistiu em algo só por 
teimosia, medo de fi car sem 
nada ou vergonha de admitir 
o erro? Às vezes, mantemos 
posições equivocadas para 
tentar reverter uma tomada 
de decisão infeliz, e continuar 
investindo tempo, dinheiro e 
energia em situações das quais 
deveríamos desistir só piora o 
prejuízo.

Falando especificamente 
da vida profi ssional, muitas 
vezes, o problema não está no 
emprego, pois a pessoa está 
na carreira ou profi ssão erra-
da. Outras vezes, a carreira é 
ótima, mas o emprego é ruim. 
Em outras, ainda, a vida afeti-
va atrapalha tanto na carreira 
quanto no emprego.

Se gosta do que faz na 
carreira, tem perspectivas de 
evolução nos próximos anos, 
consegue usar seus talentos 
com frequência, está motivado 
para continuar aprendendo, 
não se vê fazendo outra coisa, 

você está no caminho certo, 
com uma carreira promissora, 
e deve investir toda sua energia 
para que fi que ainda melhor.  

Agora, se você odeia o que 
faz, tem pouca perspectiva 
de evolução, usa pouco seus 
talentos, seus pontos fracos 
atrapalham muito, acha a pro-
fi ssão desagradável, sente-se 
desmotivado a maior parte do 
tempo, seu dia a dia profi ssio-
nal é monótono, pensa com 
frequência em fazer outra 
coisa e nunca recebe novas 
propostas de trabalho, é hora 
de repensar sua carreira. 

O que está errado? É uma 
fase ruim (conjuntura, econo-
mia fraca, cansaço, emprego 
ruim) ou um problema mais 
grave? É possível melhorar 
alguns desses itens? - Ao ana-
lisar esses prós e contras, você 
pode ter entrado em um dilema 
ainda maior. Nesse caso, sugiro 
que concentre seus esforços na 
parte positiva e tente ajustar, 
dentro do pos sível, a parte 
negativa. Mudança de carreira 
é coisa séria e complexa, por 
isso você deveria fazer o má-
ximo para ajustá-la antes de 
tomar uma drástica decisão 
de mudar. 

Não existe carreira per-
feita, pois sempre haverá 
dificuldades, fases ruins, 
decisões equivocadas e gente 
desagradável. Mas também 
haverá fases ótimas, boas 
decisões, gente inte ressante 
e resultados positivos. Faz 
parte do jogo conviver com 
altos e baixos. Entretanto, 
tome cuidado com excesso 
de indecisão: é muito ruim 
fi car dividido por um tempo 
pro longado, pois a dúvida 
paralisa, trava a tomada de 
decisões e prejudica os re-
sultados. Logo, não fi que em 
cima do muro. 

Siga em frente com sua 
carreira e melhore um pouco 
a cada dia ou desenvolva um 
plano B para começar em uma 
nova profi ssão, mais próxima 
de seus ideais.

(*) - É consultor em Gestão de 
Pessoas há mais de 25 anos e 

autor do recém-lançado “Gente que 
convence”, pela Editora Planeta.

Insistir na carreira ou 
começar tudo de novo?

Eduardo Ferraz (*)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mauricio de Sousa – Luis Hu Rivas – Ala 

Mitchell – Boa Nova – Os seguidores do médium, 
reconhecido mundialmente, Chico Xavier, nesta 
obra, verão seus ensinamentos serem tratados de 

forma digna e respeitosa, por excelentes porta-vozes. Voltados 
para o publico infantil, princípios de atitudes cidadãs, para com 
o próximo, bem estar pessoal e social, são destacados a cada 
página, muito bem ilustrada e animada pela famosa Turma. Lindo 
e bem intencionado trabalho. Poderá ser lido por não iniciados 
na fi losofi a espirita. Seus exemplos são ótimos, independentes 

de aspectos religiosos. Apropriado.

Chico Xavier e Seus 
Ensinamentos

Paulo Monteiro – Wanderlei Passarella – 
Évora – Tendo como foco, a qualidade de vida do ser 
humano, sua evolução e determinantes qualidades, 
para seu benefício e no âmbito corporativo, os inter-
nacionais mestres executivos, colocam em evidência, 

suas largas e exitosas experiências. Criaram um sistema, no qual 
falhas são apontadas e soluções apresentadas. Administradores, 
empreendedores, não devem perde-lo. Muito útil.

A Reinvenção da Empresa: 
Projeto Ômega

Renata Gracioso e Luiz Roberto Dal 

Poggetto – Frades - Obra sem precedentes, visa 
explicar e determinar, mediante utilização de mais 
clara e plena capacidade cientifi ca, fenômenos 
espiritualistas e espiritas, sem ferir melindres ou 

atacar a convicção do leitor. Profunda e fascinante, pode ser 
lida por leigos e não ferirá sectários. Intrigante!

As Últimas Revelações Sobre
Nós e o Universo

Karla Maria – Paulus – Autora jornalista, foi 
às ruas colher informações para suas reportagens e 
compilou algumas entrevistas, para essa obra. Há 
uma diversidade testemunhal, muito interessante. 
Há de tudo. Deterioração moral, indignidade, despre-
zo, solidão e superação. Um cenário comovente, com 
relatos contundentes. Um trabalho muito sério, leva-

do com bastante frieza, com toques sensíveis. Impactante!

Mulheres Extraordinárias

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUILHERME SOUZA LIMA DE LARA CAMPOS, estado civil divorciado, 
profi ssão fotógrafo, nascido em São Paulo - SP, no dia 11 de janeiro de 1984, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Luiz Guimarães de Lara Campos 
e de Marilia Fonseca de Souza Lima. A pretendente: JULIANA SERAFIM FRANCISCO, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira química, nascida em São Paulo (Registrada 
na Penha de França) SP, no dia 25 de abril de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Ayres Francisco e de Maria dos Anjos  Serafi m de Oliveira.

O pretendente: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOUZA FRANÇA, estado civil solteiro, 
profi ssão gerenciador, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 
08 de fevereiro de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Mauro Souza de França e de Ivone de Oliveira França. A pretendente: JULIANA DA 
COSTA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 23 de janeiro de 1991, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Avelino de Almeida Ferreira e de Simone Angelica 
da Costa Ferreira.

O pretendente: ROBSON RIA CAMPOS NUNES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 14 de dezembro de 1986, 
residente e domiciliado na Vila Manchester, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Campos 
Nunes e de Aparecida Margarida Ria. A pretendente: APARECIDA DE BARROS 
BESERRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Buíque - PE, no dia 27 de 
janeiro de 1985, residente e domiciliada na Vila Manchester, São Paulo - SP, fi lha de 
José Aparecido Beserra e de Josefa de Barros Silva Beserra.

O pretendente: ANDRÉ LUIS VENDITO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de outubro de 1967, residente e domiciliado 
na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Vendito e de Nair Zacarias Vendito. A 
pretendente: ADICLEIDE APARECIDA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itu - SP, no dia 03 de março de 1971, residente e domiciliada na Vila 
Rica, São Paulo - SP, fi lha de Claudionor do Espirito Santo Gonçalves e de Maria Helena 
Gonçalves.

O pretendente: VINÍCIUS CAMPREGHER, estado civil divorciado, profi ssão 
massoterapeuta, nascido em São Paulo - SP, no dia 01 de maio de 1986, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Dejair Antonio Campregher e de 
Isaura Maria Povinelli Campregher. A pretendente: ANA CLAUDIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão autônomo, nascida em São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, 
no dia 03 de janeiro de 1991, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, 
fi lha de Edna da Silva.

O pretendente: GIOVANNI COPPOLA, estado civil solteiro, profi ssão recuperador de 
crédito, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 06 de fevereiro 
de 1997, residente e domiciliado no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, fi lho de Toni 
Coppola e de Adriana leite Coppola. A pretendente: LARISSA FELICIO NOVAIS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 
13 de fevereiro de 1997, residente e domiciliada no Jardim das Rosas, São Paulo - SP, 
fi lha de Cilson Borges Novais e de Kátia Shirlene Araujo Felicio Novais.

O pretendente: MARCOS PINHEIRO NACCARATO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 04 de abril 
de 1981, residente e domiciliado no Jardim Machado, São Paulo - SP, fi lho de João 
Naccarato e de Olinda Maria Pinheiro Naccarato. A pretendente: ANA CAROLINE 
ASSIS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 21 de setembro de 1994, residente e domiciliada 
no Jardim Machado, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio José de Lima e de Eliete de 
Assis.

O pretendente: MARCOS SANTI TONETTI, estado civil divorciado, profi ssão consultor 
de segurança do trabalho, nascido em Santo André - SP, no dia 20 de julho de 1979, 
residente e domiciliado na Vila Gomes Cardi, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto 
Tonetti e de Ana Maria Santi Tonetti. A pretendente: ELLEN CRISTIANE NOGUEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 29 de 
março de 1981, residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de 
Indalecio Nogueira Ruiz e de Conceição de Jesus Carini Nogueira.

O pretendente: FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Acopiara - CE, no dia 04 de outubro de 1970, residente e 
domiciliado na Vila Fernandes, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Teixeira de Araújo 
e de Antonia Isabel Alves de Araújo. A pretendente: KAREN CRISTINA ANDRADE 
MISSÉ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada 
na Vila Formosa) SP, no dia 22 de julho de 1979, residente e domiciliada na Vila 
Fernandes, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Rui Andrade Missé e de Carolina Cardoso 
Andrade Missé.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Mauá - SP, no dia 14 de maio de 1985, residente e domiciliado no Jardim 
Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Altina Borges de Souza Santos e de Adevany 
Ferreira dos Santos. A pretendente: VANIA APARECIDA FERREIRA FONSECA, estado 
civil viúva, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 24 
de outubro de 1971, residente e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, 
fi lha de Eduardo Alves Ferreira e de Maria Aparecida Ferreira.

O pretendente: RENILDO DE DEUS FILHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão atendente, nascido em Viçosa - AL, no dia 21 de setembro de 1996, residente 
e domiciliado em Guaiaúna, São Paulo - SP, fi lho de João de Deus Filho e de Ana Dege 
da Conceição Barbosa. A pretendente: ALDILENE SANTOS DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Registro - SP, no dia 16 de junho de 1991, 
residente e domiciliada em Guaiaúna, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Ferreira Diniz do 
Nascimento e de Alda Loureiro Santos do Nascimento.

O pretendente: SADEK ALI CHAHINE, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 23 de novembro de 
1979, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ali Fares Chahine e 
de Watfa Jarouche. A pretendente: MILENE TROCCOLI, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 12 de maio de 1984, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Troccoli e de Salete 
Aparecida Marinho.

O pretendente: BRUNO APARECIDO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de vídeo, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 14 
de abril de 1990, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Luciano 
Aparecido de Andrade e de Maria Aparecida dos Santos. A pretendente: CAMILA 
APARECIDA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida 
em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 04 de outubro de 1989, 
residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto da Fonseca 
e de Josefa Dias do Nascimento.

O pretendente: JORCELINO JOSÉ DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Ituiutaba - MG, no dia 19 de maio de 1968, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jurandir Domingues de Moura e 
de Maria Candida de Moura. A pretendente: AUREA MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 07 de agosto 
de 1953, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Tiburcio 
Martins e de Maria Pereira Martins.

O pretendente: JEAN CARLOS BRITO DA SILVA, nascido em Xique Xique - BA, no dia 
05 de agosto de 1977, residente e domiciliado em Suzano - SP, fi lho de José Pereira 
da Silva e de Silvia Brita da Silva. A pretendente: ISABELE SANTOS DA TRINDADE, 
estado civil solteira, nascida em Salvador - BA, no dia 29 de julho de 1985, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Americo Nascimento da Trindade 
e de Maria Baldoina Santos da Trindade. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço 
de Suzano, SP.
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

O dado representa alta de 14 pontos 
porcentuais em relação a 2016, quan-
do essa fatia representava 58% dos 

entrevistados. 
O número daqueles que conhecem pessoas 

que perderam o emprego e ainda não conse-
guiram recolocação também subiu, passando 
de 21% para 31%. A pesquisa foi encomendada 
pelo Departamento de Pesquisas Econômicas 
(Depecon), da Fiesp e Ciesp junto ao Instituto 
Ipsos Public Affairs. Entre os entrevistados que 
estão empregados e sentem medo de perder sua 
ocupação, houve aumento dos que desistiram 
de contrair novas dívidas ou estão tentando 
reduzir seu endividamento: de 44% em 2016 
para 61% em 2017. 

Em paralelo a esta tentativa, há redução do 
número de pessoas que conseguiram mudar 
seus hábitos de consumo em favor da poupança, 
saindo de 25% para 13%, indicando que os bra-
sileiros não conseguem reduzir ainda mais seu 
nível de consumo atual, que já está em patamar 
baixo por conta da crise econômica. 

“Essa mudança de hábito é natural, apesar 
de ser ruim para a demanda. É um comporta-

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Maioria dos brasileiros conhece 
alguém que perdeu o emprego

O cenário econômico ainda tem impactado fortemente a vida dos brasileiros. Em março, 72% das 1.200 
pessoas ouvidas pela pesquisa Pulso Brasil afi rmaram conhecer alguém que perdeu o emprego no último ano

(24% para 35%). Destaque também para o re-
cuo de pessoas sem emprego que conseguiram 
reduzir seus hábitos de consumo (27% para 
9%). Sobre a situação atual de emprego, 57% 
dos entrevistados declararam permanecer no 
emprego em que estavam no ano passado. Por 
outro lado, 12% da população permanece sem 
emprego e 5% foram demitidos no último ano 
e não conseguiram recolocação. 

No grupo dos sem emprego estão também 
1% das pessoas que pediram demissão e não 
conseguiram recolocação. Os que optaram por 
“outras condições” de emprego somaram 20% 
dos entrevistados. Quanto ao futuro, 38% dos 
brasileiros acreditam que a situação do emprego 
em 2017 continuará ruim e 37% sustentam 
esperança de melhora.

Em caso de recuperação da economia ainda 
este ano, a pesquisa aponta uma retomada 
bastante lenta e gradual do consumo, com 25% 
dos brasileiros afi rmando que não pretendem 
voltar aos hábitos de consumo que tinham antes 
da crise, 22% retomando apenas alguns hábitos 
e 21% retomando os antigos padrões de forma 
gradual (AJI/Fiesp).

mento visto principalmente por quem passou 
por difi culdades. O consumidor está arredio a 
voltar a hábitos anteriores. É uma sociedade que 
está atemorizada quanto à ocupação”, analisa 
Paulo Francini, diretor do Depecon.

Entre os que estão sem emprego, por demis-
são ou saída voluntária, aumentou o número 
dos que têm procurado outra fonte de renda 
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O brasileiro é apaixonado por 
açúcar e isso não é novidade. Cada 
um tem seu momento de prazer 
preferido e difi cilmente abre mão 
de um docinho no dia a dia. E não 
precisa abrir mesmo! Mas, duran-
te datas festivas, há dúvidas do 
quanto e como se pode consumir 
açúcar sem exagerar. Na Páscoa, 
por exemplo, a oferta é grande e 
as opções são diversas. O grande 
desafi o é como aliar os prazeres 
dessas comemorações e o equilí-
brio na alimentação. 

Nesse período do ano, é comum 
as pessoas comerem um pouco 
mais do que costumam fazer dia-
riamente. O problema é quando 
exageram com a desculpa: “Já que 
comi um pedaço, vou comer todo o 
resto do ovo/bolo”.  A nutricionista 
Marcia Daskal conta que “muitas 
vezes, esse exagero evidencia um 
problema maior, que é a restrição 
alimentar, gerando, inevitavel-
mente, uma overdose durante às 
festas”. Essa restrição, comum 
na vida de muitas pessoas, leva 
à compulsão, o que representa 
o real problema dentro de uma 
alimentação considerada, de forma 
equivocada, saudável. 

Nada em exagero faz bem. Por 
isso, a dica é entender que, no mo-
mento da vontade, é importante se 
permitir comer, mas com bom senso. 
“Quando deixamos de experimentar 
algo que queremos muito, acabamos 
compensando esse desejo em outros 
alimentos e em maiores quantidades, 
ou seja, no fi nal, o excesso aconte-
ce de qualquer forma”, explica a 
nutricionista.

Uma alternativa para quem tem 
vontade de degustar ovos de choco-
late e outros doces tradicionais da 
Páscoa é comer um pouquinho por 
dia. “Os ovos tem validade longa e 
podem ser guardados – comendo 
um pouco por dia você não deixa 
de ter o prazer momentâneo e pode 
até prolongá-lo. Repartir os choco-

lates com a família ou colegas de 
trabalho também garante que você 
desfrute o momento sem exagerar. 
Nós sentimos o prazer na língua 
e, por esse motivo, comer rápido 
ou muito não traz mais prazer do 
que comer pouco e com calma”, 
completa Marcia. 

Outro ponto que merece ser 
discutido nessa quebra de rotina 
é o sedentarismo. Tirar uma folga 
da academia ou aulas de ginástica 
durante o feriado é aceitável, 
porém, isso não pode se tornar 
frequente. Para o preparador físico 
Marcio Atalla, tudo é uma questão 
de compensação: “Nessas datas é 
importante comemorar, comer e se 
divertir, mas lembrar que no dia ou 
semana seguinte a rotina volta ao 
normal, assim como a atenção ao 
gasto de calorias. Quem gasta mais, 
pode incluir maiores quantidades 
e variedades no cardápio”. 

Fazer com que a diversão do fe-
riado se torne aliada ao equilíbrio é 
uma boa estratégia. Na Páscoa, por 
exemplo, são feitas muitas brinca-
deiras que envolvem movimento, 
como a caça aos ovos em parques 
ou até dentro de casa. Atalla explica 
que “participar de gincanas com 
as crianças e até de provas mais 
elaboradas para os adultos é uma 
opção estimulante e conveniente. 
O importante é se mexer!”.

Tudo é uma questão de satisfa-
ção combinada à prudência. Não 
se deve aliar o gosto por comer 
à culpa, já que a comida, além de 
proporcionar energia para o cor-
po, tem efeito socializador. Uma 
alimentação saudável é aquela que 
envolve tanto variedade, como li-
mite. Quando se entende que não é 
necessário sofrer para ter um estilo 
de vida saudável, a rotina deixa de 
parecer algo chato e custoso, para 
se tornar prazeroso.

Fonte e outras informações: 
(www.campanhadoceequilibrio.
com.br).

Saiba como aproveitar a 
Páscoa com equilíbrio

Divulgação


