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OPINIÃO
Como avaliar o seu 
comportamento no 

trabalho

O comportamento no 

ambiente de trabalho é 

muito importante 

Na maioria das ve-
zes, passamos mais 
tempo em nossas 

atividades profissionais 
do que com nossa família, 
o que aumenta as possi-
bilidades de acomodação, 
rotina, irritação, entre 
outros problemas. A nossa 
tendência é a de “empurrar 
com a barriga” e tornar 
hábitos determinadas ro-
tinas do nosso cotidiano 
profissional. Você já parou 
para avaliar se você está 
rendendo tudo o que pode 
na sua atividade?

Sem dúvida não é um 
avaliação fácil, mas caso 
a resposta seja negativa 
é necessário encontrar 
maneiras de transformas 
as dificuldades em oportu-
nidades para o desenvol-
vimento de sua carreira. 
As mudanças interiores e 
exteriores dependem da 
inteligência - emocional e 
racional - para se mate-
rializarem em resultados. 
Então, o primeiro passo é 
avaliar como você poderia 
render melhor.

Se você é uma pessoa 
negativa, o primeiro passo 
é tirar a palavra dificuldade 
de seu dicionário pessoal 
e profissional. Não existe 
nada que não possa ser 
mudado. Basta dar o pri-
meiro passo. Certamente, 
se você não transmite boas 
energias, não receberá uma 
carga de ânimo para exer-
cer suas atividades. Mude 
hábitos, comece agora.

E todo trabalho certa-
mente tem uma remunera-
ção. Se você paga as suas 
contas, a notícia que tenho 
é que o seu cliente é uma 
pessoa. Apenas pessoas 
pagam pessoas. Você lida 
com alguém, não tem como 
fugir disso. “Ah, mas tra-
balho como distribuidor e 
não tenho contato com o 
cliente final”. Neste caso, 
o seu cliente (distribuidor) 
é a pessoa que paga o seu 
salário. Quer fazer um tes-
te para autoavaliar o seu 

serviço, seja ele qual for?
Imagine que você foi con-

tratado por uma pizzaria 
para levar as pizzas até as 
mesas. Já que vai levar as 
pizzas, pode levar também 
as bebidas. Quanto tempo 
você demoraria para ser 
demitido ou se demitir? 
Quando o cliente disser: 
quero a de mozarela, mas 
sem azeitonas, sem borda, 
com queijo ralado por cima 
e uma suave crocância na 
mordida. Te irritou só de 
pensar? Então repense sua 
inteligência emocional.

E quando o cliente disser 
que não era assim, que tem 
que voltar a pizza para o 
forno, que a bebida falta 
uma pedra de gelo, que o 
limão era pra ser cortado à 
francesa? E se o cliente se 
irritar? - Essas cenas gera-
ram qual emoção em você? 
Raiva? Tranquilidade? Teve 
vontade de bater? Achou 
“normal”?

Esse simples exemplo faz 
refletir e traz uma forma efi-
caz de saber se você precisa 
de mais autoconhecimento 
e desenvolvimento. A aco-
modação e a rotina podem 
estar travando as possibili-
dades de transformação em 
sua carreira ou atividade. A 
boa notícia é que existem 
treinamentos específicos 
para mudanças de hábitos 
e comportamentos.

Importante ressaltar que 
todos podemos e devemos 
ser líderes em nossa ações 
e atividades, sejam elas pes-
soais ou profissionais. Prin-
cipalmente neste momento 
econômico e político que 
atravessamos, precisamos 
nos avaliar, desenvolver e 
transformar todos os dias, 
meses. 

É preciso encontrar novas 
maneiras de navegar, pois 
os oceanos estão mudando 
de rota de forma constante.

 
(*) - É Master Coach Trainer pela 
Prime Talent Brasil, formada em 
Psicologia pela PUC-SP e sócia-

fundadora da DHUMA T&D. Autora 
dos livros: Quando! Quando… 

Quando?; e A Revolução do 
Coaching. É Co-autora de A Elite do 

Coaching, vols I e II. Atua também 
como palestrante comportamental.

Tália Jaoui (*)
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Anvisa proíbe 
uso do 
Spermopower

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
proibiu a fabricação, distri-
buição, comercialização e 
uso do produto Spermopower 
em todo o país. De acordo 
com a resolução publicada 
no Diário Oficial da União 
de ontem (21), também foi 
proibida a divulgação desse 
produto, tanto pelo site como 
por qualquer outro meio de 
comunicação. Apesar de a 
proibição já estar valendo, até 
o fechamento desta matéria 
o site continuava a oferecer 
o produto.

De acordo com a Anvisa, o 
Spermopower (Tribulus ter-
restris) não possui registro, 
notificação ou cadastro na 
agência e, por isso, foi deter-
minada também a apreensão 
e a inutilização das unidades 
do produto que forem encon-
tradas no mercado. De acordo 
com a página do produto na 
internet, o Spermopower 
aumenta a potência e a quan-
tidade de esperma. A Agência 
Brasil tentou sem sucesso 
entrar em contato com os 
fabricantes do produto (ABr).

Inscrições para o 
ProUni terminam 
na sexta-
feira para não 
matriculados

As inscrições para vagas re-
manescentes do Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni) 
terminam na próxima sexta-
-feira (25) para os candidatos 
que não estiverem matriculados 
em instituição de educação su-
perior. Para os estudantes que 
já estão matriculados, o prazo 
fi nal é 30 de outubro.

No total, são oferecidas 77 
mil bolsas remanescentes das 
147,4 mil ofertadas na chamada 
regular referente ao segundo 
semestre deste ano. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site 
do ProUni.

Podem se inscrever para as 
vagas remanescentes do ProUni 
aqueles que participaram do 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) a partir da edição 
de 2010 e obtiveram nota média 
igual ou superior a 450 pontos e 
superior a 0 na redação. O ProU-
ni oferece bolsas de estudo 
integrais e parciais (50%) em 
faculdades privadas, em cursos 
de graduação e sequenciais de 
formação específi ca.

Para concorrer à bolsa inte-
gral, o candidato deve compro-
var renda familiar bruta mensal 
de até um salário mínimo e meio 
por pessoa. Para a bolsa parcial, 
a renda familiar bruta mensal 
deve ser de até três salários 
mínimos por pessoa (ABr).

Papa Francisco pediu acolhimento aos imigrantes.

Baseada em quatro pon-
tos, “acolher, proteger, 
promover e integrar 

imigrantes e refugiados”, a 
mensagem é um convite à refl e-
xão para a data que é celebrada 
no próximo dia 14 de janeiro 
de 2018.

Segundo o Pontífice, “é 
preciso responder os inúme-
ros desafios das migrações 
contemporâneas com genero-
sidade, prontidão, sabedoria 
e clarividência, cada qual 
segundo as suas possibilida-
des” porque “cada forasteiro 
que bate à nossa porta é uma 
ocasião para o encontro com 
Jesus Cristo, que se identifi ca 
com o forasteiro ou refugiado 
de qualquer época”. No texto, 
Jorge Mario Bergoglio lembra 
das “repetidas vezes” em que 
fez apelos por conta da grave 
crise migratória que atinge a 
Europa, a maior desde o fi m da 
Segunda Guerra Mundial, e que 
isso “trata-se, sem dúvidas, de 

No topo da lista como a criança mais rica do 

mundo, está o príncipe George de Cambridge, 

fi lho de William e Kate Middleton.

Nenhum passa dos 22 anos, outros não che-
gam nem aos 10 anos de idade, mas, em comum, 
possuem uma conta bancária que dá inveja em 
qualquer pessoa. O site “Press Kika Media” 
fez um levantamento dos 10 adolescentes e 
crianças mais ricas do mundo atualmente. O 
topo da lista é ocupado pelo príncipe George, o 
terceiro na linha de sucessão ao trono britânico. 

Confi ra: Em 10º lugar está Willow Smith, de 
apenas 19 anos, fi lha dos atores Will Smith e 
Jada Pinkett Smith. Sua fortuna é estimada 
em US$ 5 milhões e atualmente divide a car-
reira como cantora e atriz. Na sequência, vem 
Isaac Hempstead Wright, da série “Game of 
Thrones”. O britânico de 18 anos tem em sua 
conta bancária US$ 7 milhões e foi indicado 
em 2013 ao prêmio de melhor ator coadjuvante 
juvenil de série de TV. Com a mesma quantia de 
Isaac, outro jovem ator que tem grande poder 
aquisitivo é Rico Rodriguez, de 19 anos, que 
interpreta o personagem Manny Delgado, da 
série “Modern Family”. 

Na sétima posição, vem outro fi lho do ator 
Will Smith: Jaden Smith, de 19 anos. O ator e 
músico tem uma fortuna de US$ 8 milhões. 
Em sexto, está a modelo e atriz Dannielynn 
Birkhead, de somente 10 anos, fi lha de Vickie 
Lynn Hogan, ex-modelo da revista “Playboy” 
que morreu de overdose em 2007. A pequena 
Dannielynn possui fortuna de US$ 10 milhões. 
Na quinta colocação, está Valentina Pinault, 
uma das quatro fi lhas do empresário francês e 
presidente da marca de joias Artémis, François-
-Henri Pinault. A menina de 9 anos tem em sua 
conta bancária US$ 12 milhões.

O mais velho da lista está em quarto lugar do 
ranking, o programador Nick D’Aloisio, de 21 anos, 
criador da empresa de tecnologia Summly, que foi 
vendida para a “Yahoo!” Por US$ 155 milhões. Sua 
fortuna é avaliada em US$ 30 milhões. Abrindo 

Roseann Kennedy entrevistou o fotógrafo J.R. Duran.

Um dos mais importantes 
nomes da fotografi a no país, J.R. 
Duran foi o entrevistado de ontem 
(21) do programa Conversa com 
Roseann Kennedy, na TV Brasil. 
Duran, que chegou a ser chamado 
de “mago das lentes”, é famoso pe-
los seus ensaios de nus artísticos, 
retratos e publicidade. Com forte 
sotaque catalão, que mantém 
mesmo depois de décadas no Bra-
sil, ele fala sobre a arte de produzir 
imagens memoráveis e confessa 
que na era dos smartphones, não 
faz selfi es. Perguntado sobre o 
que acha desse tipo de foto, ele 
é taxativo: “Nada!”.

Sobre a democratização da 
fotografi a, “o fato de todo mundo 
poder fotografar com o celular 
não muda nada. Porque as 
pessoas fazem sem pensar”. E 
compara: “É a mesma coisa que 
na época em que não existiam 
canetas. Então a Bic inventou a 
caneta Bic e isso não quis dizer 
que todo mundo virou escritor. 
A única coisa positiva que acho 
de tudo isso é que as pessoas vão 
entender que fazer uma boa foto 
não é tão fácil quanto parece”.

Duran já realizou inúmeros 
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Papa Francisco pede acolhimento 
e proteção aos imigrantes

O papa pediu o acolhimento dos refugiados e defendeu o direito à nacionalidade aos deslocados 
que nascem em outro país na mensagem para o Dia Mundial do Imigrante e do Refugiado de 2018 
divulgada pelo Vaticano ontem (21)

O líder católico voltou a pe-
dir a abertura de “corredores 
humanitários” e destacou que 
os governos deveriam “prever 
vistos temporários especiais 
para as pessoas que, escapando 
de confl itos, se refugiam nos 
países vizinhos”. “As expulsões 
coletivas e arbitrárias de imi-
grantes e refugiados não cons-
tituem uma solução idônea, 
sobretudo quando são feitas 
para países que não podem 
garantir o respeito da dignidade 
e dos direitos fundamentais”, 
acrescentou.

No longo texto divulgado pelo 
Vaticano, o Papa fez um apelo 
pelas crianças que chegam sozi-
nhas a outras nações e ressaltou 
que a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Crianças 
“oferece uma base jurídica 
universal para a proteção dos 
menores migrantes” e que é 
preciso “evitar qualquer forma 
de detenção por motivo da sua 
situação migratória” (ANSA).

um ‘sinal dos tempos’”.
Além da esfera religiosa, o 

Papa pediu que as nações se 
preocupem mais com as pes-
soas do que com as questões 
burocráticas para acolhê-las. 
Considerando o cenário atual, 
acolher signifi ca, antes de tudo, 
oferecer a imigrantes e refugia-

dos possibilidades mais amplas 
de entrada segura e legal nos 
países de destino. Neste sen-
tido, é desejável um empenho 
concreto para se incrementar 
e simplifi car a concessão de 
vistos humanitários e para 
a reunifi cação familiar”, diz 
Francisco.

Príncipe George lidera ranking 
de crianças mais ricas

o top 3 é um dos fi lho de Angelina Jolie e Brad 
Pitt, Knox Pitt-Jolie, de 9 anos. Ele possui US$ 
67 milhões e está em terceiro na lista.

Na vice-colocação, estão os fi lhos de David 
Beckham e Victoria Beckham, Brooklyn (18), 
Romeo (14), Cruz (12) e Harper (6). Todos 
eles já ajudam a aumentar a fortuna da família 
estrelando campanhas publicitárias e possuem 
US$ 500 milhões na conta.

No topo da lista como a criança mais rica do 
mundo, está o príncipe George de Cambridge, 
fi lho de William e Kate Middleton. Mesmo sendo 
o mais jovem da lista, com 4 anos, sua fortuna 
é de US$ 1 bilhão (ANSA).

“Segredo da boa fotografi a é muito 
simples: não mostrar foto ruim”, diz Duran

ensaios de nudez e capas de 
revista com os maiores símbolos 
sexuais do país, mas diz que 
gosta mesmo é de fotografar 
pessoas. “Mesmo nas fotos de 
nus, eu não penso no corpo, eu 
penso no momento, no timing e 
na veracidade da fotografi a”. Ele 
defende que as suas fotos sejam 
autênticas, naturais e, ao mesmo 
tempo, passem a sensação de 
que aconteceram por acaso.

Além de fotógrafo, Duran é 
autor de vários livros, entre 

eles Cadernos etíopes, Cidades 
sem sombras, Cadernos de 
viagem e o romance Lisboa. 
Perfeccionista, sempre busca a 
superação em suas produções. 
“Eu procuro perfeição. Busco 
uma qualidade de fotografi a 
que por mais interessante que 
eu tenha feito a coisa ou que 
eu goste, eu vou querer sempre 
tentar aprimorar. E conclui com 
bom humor: “O segredo da boa 
fotografi a é muito simples: É só 
não mostrar foto ruim” (ABr).

RISE2LIFE Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda.
CNPJ: 22.357.203/0001-72 - NIRE: 3522914976-5 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Pela presente, nos termos dos os artigos 1.152, §§ 1º e 3º, e 1.072, § 6º, do Código Civil, ficam os sócios da RISE2LIFE
Comércio de Roupas e Produtos Desportivos Ltda., localizada na Rua Conego Eugenio Leite, 51 - Jardim Europa,
Cep 05414-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 22.357.203/0001-72
(“Sociedade”) convocados para a Reunião de Sócios a ser realizada na sede da Sociedade no dia 31 de Agosto de 2017,
às 16:30 horas, em primeira convocação, e às 17:00 horas, em segunda convocação, a fim de discutir e deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (i) deliberar sobre a alteração da Cláusula 8ª do contrato social da Sociedade para modificar
o quórum referente a dissolução da Sociedade, que passará a ser de 75% do capital social; (ii) deliberar sobre a alteração
da Cláusula 9ª do contrato social da Sociedade para estabelecer a forma de convocação das reuniões de sócios; e
(iii) várias e eventuais. São Paulo, 17 de Agosto de 2017. Renato de Aquino Salles - Administrador.   (18.19.22/08/2017)


