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Aprenda a defi nir
e alcançar objetivos

As pessoas têm anseios 

em todos os momentos 

da vida, mas o fato é que 

nem sempre alcançam 

seus objetivos e metas

Nessas situações, fazer 
uma melhor gestão 
do tempo pode ser 

fundamental - afi nal, apenas 
nos tornando mais produtivos 
é que podemos direcionar a 
nossa vida, nossas atitudes, 
nossa atenção e a nossa energia 
para realizar o que queremos. 
A vida é como um presente 
que ganhamos, e ela tem que 
ser vivida com abundância. O 
que isso signifi ca? 

Para mim, viver de forma 
abundante é conquistar, dia 
após dia, coisas novas. E con-
quistar coisas não tem a ver 
apenas com bens materiais. 
Me refi ro também à saúde, aos 
relacionamentos e à conquis-
ta de uma mentalidade mais 
produtiva, que nos ajude a 
alcançar aquilo que desejamos.

O primeiro passo para essas 
conquistas é traçar pequenos 
objetivos. Você pode, por 
exemplo, dizer: “a partir de 
agora, vou acordar mais cedo 
e dedicar 15 minutos à leitura 
todas as manhãs”. Perceba 
que não é algo difícil de ser 
feito, mas já é uma meta que 
você estabeleceu e consegue 
cumprir. Isso te motiva a fazer 
coisas maiores e a alocar o 
seu tempo para fazer o que é 
realmente importante. 

Já tive a oportunidade de 
desenvolver softwares sobre 
gestão de metas, indicadores 
e produtividade, e o mais in-

teressante é que, ao comparar 
dados desses softwares, perce-
bemos alguns fatores comuns 
em pessoas que realmente 
conseguem alcançar seus 
objetivos. 

Alguns modelos dizem que, 
para isso acontecer, é preciso 
seguir alguns passos, como: 
especifi car a meta; atribuir um 
tamanho a ela; elaborar um 
plano de ação; defi nir por que 
ela é importante e o prazo em 
que você pretende cumpri-la. 
Tudo isso é bacana, mas quero 
dar uma outra dica que faz a 
diferença: mensure o que você 
deseja. Quando mede o que 
está buscando na vida, você 
consegue saber se está perto 
ou longe de alcançar. 

Muita gente tem o péssimo 
hábito de não medir nada. É 
comum ouvir alguém dizer 
“gostaria de ganhar tempo 
no meu dia a dia”, mas não 
saber exatamente quanto 
tempo quer ganhar; ou “quero 
emagrecer”, mas não saber 
exatamente quantos quilos. Se 
você não defi ne com exatidão 
o que quer, isso se transforma 
em mais uma desculpa para 
não alcançar seus resultados 
e fi car perdido.

Os números te ajudam a sa-
ber o quanto você está distante 
ou perto do caminho, e isso faz 
toda a diferença. Use-os como 
seus aliados e prepare-se para 
realizar mais!

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade. É CEO 

da TriadPS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração 

o tempo.

Christian Barbosa (*)

A - Unidas Pela Paz
Em prol da paz, no dia 27 (domingo), às 17h00, o hotel Meliá Jardim 
Europa, em apoio à Na’amat Pioneiras São Paulo, será sede do encontro 
Unidas Pela Paz. O diálogo inter-religioso conta com a participação de 
mulheres de diferentes religiões e crenças que apresentarão suas visões 
sobre a paz, em uma mesa redonda com a mediação da jornalista Rosa-
na Hermann. Participação de  presenças ilustres como a Monja Cohen 
(comunidade budista), Monica Buonfi glio (comunidade espiritualista), 
Nelly Boonen (comunidade católica), Pastora Merly Christina S. do 
Nascimento (comunidade evangélica), Paloma Awada (comunidade 
muçulmana) e a Rabina Fernanda Tomchinsky Galanternik (comunidade 
judaica). Informações (naamat.sp.@naamat.org.br) ou tel.  3667-5247.

B - Profi ssionais da Comunicação 
O IDEIA Big Data está recrutando profi ssionais da área de comunicação 
para as vagas de analista de monitoramento e de social media, além de 
coordenador de projetos. As oportunidades são para as cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 
Florianópolis, Recife, Salvador, Cuiabá e Goiânia. Para participar, o 
candidato deve encaminhar o currículo para: (vagas@ideiabigdata.com), 
com a função e a cidade para qual quer concorrer no assunto do e-mail. 
A data para inscrição encerra no próximo dia 31 e o processo seletivo 
ocorrerá em setembro. 

C - Adoção de Animais
No próximo dia 19 (sábado), das 10h às 18h, os apaixonados por cães e 
gatos poderão encontrar um novo companheiro no MorumbiShopping, 
que promove esse evento de adoção em parceria com a apresentadora 
e ativista Luisa Mell. A ação visa transformar a vida destes peludos 
abandonados e dá continuidade ao compromisso do centro de compras 
com os vira-latas. Este é um projeto da rede Multiplan, que leva a marca 
“Multiplique o Bem”, e já aconteceu em outros shoppings. Ao total já 
foram adotados mais de 349 animais. Os adotantes que quiserem levar 
um companheiro para casa deverão ter mais de 21 anos e apresentar 
documento com foto.  

D - Campeonato de Baristas
Em um ambiente turístico, na Estância Hidromineral de São Lourenço, 
no Sul de Minas Gerais, entre os próximos dias 25 e 27, em meio a uma 

programação cultural voltada aos amantes de cafés especiais e de boa 
música, será realizado o 16º Campeonato Brasileiro de Baristas, evento 
que integra as atividades do projeto setorial “Brasil. A Nação do Café”, 
desenvolvido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais em parceria 
com a Apex-Brasil. Na fase eliminatória da competição, os participan-
tes precisarão preparar 12 bebidas: quatro expressos, quatro bebidas 
com leite vaporizado e quatro bebidas originais de assinatura, sendo 
avaliados por juízes sensoriais e técnicos. Mais informações tels. (35) 
3212-4705/6302 ou (exec@bsca.com.br).

E - Jovens no Senado 
Os estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino paulista 
podem ir à Brasília e vivenciar o trabalho realizado no Senado. O Projeto 
Jovem Senador selecionará as melhores redações com o tema “Brasil 
plural: para falar de intolerância”. O programa, que visa estimular jovens 
e adolescentes a refl etirem sobre política, democracia e cidadania, é 
dividido em três etapas. Na primeira, os alunos devem escrever textos 
de 20 a 30 linhas sobre a temática proposta. Após isso, cada escola irá 
eleger a redação que vai representar a unidade de ensino e encaminhá-la 
para a Secretaria da Educação do Estado. As inscrições vão até sexta-
-feira (18). Mais informações estão disponíveis no site (http://www12.
senado.leg.br/jovemsenador).

F - Estágio na Ambev
Eleita uma das cinco empresas dos sonhos dos jovens segundo pesquisa 
da consultoria Cia. De Talentos, a Ambev abriu as inscrições para o seu 
Programa de Estágio 2018. As oportunidades estão disponíveis para alunos 
de todo o país que integrem as turmas que irão se formar em dezembro 
de 2019, ou seja, penúltimo e último ano de seus respectivos cursos. As 
vagas, que percorrem praticamente todas as áreas da cervejaria, estão 
disponíveis a graduandos de todos os cursos universitários e instituições 
de ensino: o mais importante é o alinhamento do estudante com os valores 
e a cultura Ambev, de meritocracia, atitude de dono, fomento à autenti-
cidade e à inovação, além de disposição para enfrentar novos desafi os. 
Interessados podem se inscrever pelo site (www.queroserambev.com.br). 

G - Campanha Especial 
Em 2018, a Costa Cruzeiro completa 70 anos e preparrou comemorações 
para seus hóspedes. Ap reservar um cruzeiro até o dia 30 de setembro, 

com saídas programadas entre 20 de dezembro de 2017 e 31 de dezem-
bro de 2018 para a temporada da América do Sul (a bordo dos navios 
Costa Favolosa e Costa Fascinosa), incluindo as viagens entre o Brasil 
e a Itália, ou para os roteiros pelo Caribe, partindo de Fort Lauderdale 
(EUA), ganha um presente especial da Costa: um desconto de 500 
dólares por cabine. Se comprar um cruzeiro internacional da Costa 
com embarque entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018 
recebe um desconto de 500 euros por cabine. Mais informações: (www.
costacruzeiros.com.br). 

H - Lâmpadas de Veículos
Qual a lâmpada mais indicada para o farol de cada automóvel comerciali-
zado no Brasil? Para responder a essa pergunta, a Osram - multinacional 
alemã pioneira e líder mundial em iluminação automotiva -, lançou o 
aplicativo “Catálogo Osram Automotivo”, um guia completo e prático. 
O usuário seleciona marca, modelo e ano do veículo para encontrar a 
lâmpada mais adequada, incluindo as linhas leve, pesada e de motos. 
Esse banco de dados faz com que amantes de automóveis e profi ssionais 
como mecânicos e distribuidores economizem muito tempo na escolha 
das lâmpadas para cada farol, além, é claro, de evitar erros de instalação.  
O download da ferramenta pode ser feito no link: (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.ionicframework.osram878629).

I - Lançamento de Produtos
O prazo de submissão de propostas à 5ª Chamada de Propostas do Programa 
PIPE/PAPPE Subvenção Fase III encerra em 29 de setembro. Essa linha 
de fomento, também conhecida como PIPE Fase 3, está disponibilizando 
um total de R$ 60 milhões não reembolsáveis para empresas interessadas 
no desenvolvimento de processos e serviços inovadores para inserção dos 
produtos no mercado. Micros e empresas de pequeno porte (receita bruta 
superior a R$ 360 mil e inferior a R$ 4,8 milhões) e pequenas empresas 
(com receita operacional bruta entre R$ 4,8 milhões e R$ 10,5 milhões) 
com sede no Estado de São Paulo, constituídas e ativas há, no mínimo, 12 
meses. Inscrições em (www.fapesp.br/eventos/pappe_5_2017/inscricao). 
O edital está disponível em (www.fapesp.br/11098).

J - Energia Elétrica 
Estão abertas as inscrições para a 6ª Prova de Certifi cação de Operadores 
do Mercado de Energia Elétrica, uma oportunidade para profi ssionais 
de diversas áreas ingressarem em um dos mais inovadores segmentos 
econômicos do Brasil: o Ambiente de Comercialização Livre (ACL) de 
energia. As provas serão realizadas no dia 21 de outubro, no prédio da 
Engenharia Elétrica da USP. O diploma vale por quatro anos, quando, 
então, os profi ssionais devem realizar novo teste para revalidar o certifi -
cado. Também, estão abertas as inscrições para o exame de revalidação 
do certifi cado dos candidatos habilitados no 3º Processo de Certifi cação, 
ocorrido em 2013. Inscrições e mais informações: (www.abraceel.com.
br/certifi cacao_abraceel).
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Na comparação com junho de 2016, vendas do comércio 

registraram alta de 3% no volume e 2,4% na receita.

O volume de vendas no co-
mércio varejista cresceu 1,2% 
na passagem de maio para 
junho. Já a receita nominal 
teve expansão de 0,8%. Em 
ambos indicadores, o setor 
apresentou a terceira alta 
consecutiva neste tipo de 
comparação temporal. Os 
dados da Pesquisa Mensal do 
Comércio foram divulgados 
ontem (15), no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE.

Na comparação com junho 
de 2016, as vendas tiveram 
alta de 3% no volume e 2,4% 
na receita. No acumulado do 
ano, apesar de registrar queda 
de 0,1% no volume, houve alta 
de 1,9% na receita. No acumu-
lado de 12 meses, o mesmo 
comportamento, queda de 3% 
no volume e alta de 3,2% na re-
ceita. Seis das oito atividades 
do comércio varejista tiveram 
alta no volume de vendas, com 
destaque para os setores de 
tecidos, vestuário e calçados 
(5,4%) e de livros, jornais, 
revistas e papelaria (4,5%).

Também anotaram alta os 
setores de combustíveis e 
lubrifi cantes (1,2%), móveis 

A previsão é que sejam entregues 5,4 milhões de declarações.

A previsão é que sejam 
entregues 5,4 milhões de 
declarações. A multa por 

atraso da declaração é 1% ao 
mês calendário ou fração sobre 
o imposto devido, não podendo 
seu valor ser inferior a R$ 50.

Está obrigado a apresentar 
a DITR referente ao exercício 
2017 o contribuinte enquadra-
do nas seguintes condições: a 
pessoa física ou jurídica pro-
prietária, titular do domínio 
útil ou possuidora a qualquer 
título, inclusive a usufrutuária; 
um dos condôminos, quando 
o imóvel rural pertencer si-
multaneamente a mais de um 
contribuinte, em decorrência 
de contrato ou decisão judi-
cial ou em função de doação 
recebida em comum; um dos 

Senado aprova 
nome de 
Marcelo Barbosa 
para a CVM

Após ser sabatinado ontem 
(15) pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, 
a indicação do advogado Mar-
celo Barbosa para a presidência 
da Comissão de Valores Mobi-
liários (CVM) foi aprovada por 
unanimidade pelo colegiado. 
A mensagem seguirá para o 
Plenário, para decisão fi nal, com 
pedido de urgência.

Barbosa, de 45 anos, foi 
indicado pelo Ministério da Fa-
zenda para substituir Leonardo 
Porciúncula Gomes Pereira, 
cujo mandato terminou em 14 
de julho. A CVM, vinculada ao 
Ministério da Fazenda, regula e 
fi scaliza o mercado de capitais. 
Nos últimos anos, investigou 
diversos casos milionários de 
fraude fi nanceira. Formado em 
Direito pela Uerj, em 1994, com 
mestrado concluído em 1997 
na Universidade Columbia, 
Barbosa é advogado e professor 
de Direito. 

É especialista em direito so-
cietário e mercado de capitais 
e autor de artigos sobre temas 
como o insider trading (uso 
de informação privilegiada). 
Integra o conselho fi scal da 
Fundação Lemann e preside o 
conselho curador da Fundação 
Estudar, ambas voltadas para 
a educação e criadas pelo em-
presário Jorge Paulo Lemann 
(ABr).
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Receita libera programa 
para Imposto de 

Propriedade Territorial Rural
A Receita Federal liberou o programa de  declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 
(DITR) referentes ao exercício 2017. O prazo para entrega é até 29 de setembro

pública, ou por interesse social, 
inclusive para fi ns de reforma 
agrária; o direito de proprie-
dade pela transferência ou 
incorporação do imóvel rural ao 
patrimônio do expropriante, em 
decorrência de desapropriação 
por necessidade ou utilidade 
pública, entre outros.

O vencimento da primaria 
quota ou quota única do imposto 
é 29 de setembro e não há acrés-
cimos se o pagamento ocorrer 
até essa data. Sobre as demais 
quotas há incidência de juros 
Selic calculados a partir de outu-
bro até a data do pagamento. O 
pagamento do imposto pode ser 
parcelado em até quatro quotas, 
mensais, iguais e sucessivas, 
desde que cada quota não seja 
inferior a R$ 50 (ABr).

compossuidores, quando mais 
de uma pessoa for possuidora 
do imóvel rural.

Tem também a obrigação 
de entregar a DITR a pessoa 
física ou jurídica que, entre 1º 

de janeiro de 2017 e a data da 
efetiva apresentação perdeu: 
a posse do imóvel rural, pela 
imissão prévia do expropriante, 
em processo de desapropriação 
por necessidade ou utilidade 

Comércio varejista teve volume 
de vendas alto em junho

e eletrodomésticos (2,2%), 
artigos farmacêuticos, médi-
cos e de perfumaria (1,5%) e 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (2,7%). Por outro 
lado, duas atividades tiveram 
queda no volume: equipamen-
tos e material para escritório, 
informática e comunicação 
(-2,6%) e supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas 
e fumo (-0,4%).

No chamado varejo ampliado, 
que considera oito atividades 
varejistas, além de veículos e 

peças e materiais de cons-
trução, o volume de vendas 
teve alta de 2,5% em junho, 
depois de uma queda de 0,2% 
em maio. Os veículos, motos 
e peças registraram alta de 
3,8%, enquanto os materiais 
de construção cresceram 1%. 
Na comparação com junho de 
2016, o varejo ampliado teve 
alta de 4,4%. No acumulado 
do ano, a alta é de 0,3%. Já 
no acumulado de 12 meses, 
o volume de vendas acumula 
queda de 4,1% (ABr).

A Comissão de Transparência 
e Defesa do Consumidor do Se-
nado deve votar hoje (16), subs-
titutivo ao projeto que visa dar 
mais segurança a quem participa 
de intercâmbio de estudo ou de 
trabalho no exterior. O projeto 
estabelece que as agências de 
intercâmbio informem de forma 
clara, ostensiva e em língua por-
tuguesa, os meios de hospeda-
gem, detalhando aspectos como 
localização, características da 
habitação, infraestrutura, pre-
ço e a quantidade máxima de 
pessoas no quarto.

No caso de intercâmbio que 
envolva a prestação de tra-
balho, as informações devem 
conter dados detalhados sobre 
a duração, a remuneração, a 
carga horária e as atribuições 
a serem desempenhadas pelo 
intercambista.

Na justifi cação do projeto, 
a autora, senadora Vanessa 
Grazziotin (PCdoB-AM), afi rma 
que a imprecisão nas informa-
ções tem causado situações 
constrangedoras a brasileiros 
que participam de programas 
de intercâmbio (Ag.Senado).

Projeto dá mais segurança 
a quem faz intercâmbio


