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Família:
a construção da vida

A família é um 

sistema vivo em 

contínua mudança 

e transformação. Os 

contextos mudam, os 

fi lhos crescem e os pais 

amadurecem

Cada um deve fazer a sua 
parte como elemento 
participativo e exercitar 

a fl exibilidade e o reconheci-
mento. É fundamental que 
exista um terreno de amor, 
afetividade, cumplicidade, 
intimidade e respeito entre 
os membros da família. Para 
isso, inicialmente, o compro-
metimento maior é dos adultos. 

Eles têm um papel importan-
te até no que diz respeito aos 
ensinamentos das habilidades 
socioemocionais, ou seja, mui-
to mais que a comunicação e 
o diálogo, é preciso transmitir 
também emoções, sentimen-
tos e energia. Diante disso, 
fi ca claro que ter um fi lho é 
uma grande responsabilidade. 
Ele chega com um “cartão 
de existência” para os pais: 
“estou aqui. O que vocês me 
oferecem?”. 

Começa então a missão de 
cuidar e educar. Essa relação 
inicial é o alicerce para formar 
laços fortes e, consequente-
mente, criar uma família unida. 
A construção da realidade é 
diária e subjetiva. É importante 
se colocar no lugar do outro e 
ver a realidade com os seus 
olhos. Inclusive, os primeiros 
anos de vida são essenciais 
para mostrar aos fi lhos que eles 
são amados, protegidos e que 
podem contar com os pais. Isso 
ajuda a reforçar a autoestima e 
autoconfi ança da criança.

O efeito principal disso tudo 
é a criação de bases emocionais 
sólidas, para que se tornem 
mais preparados e, assim, 
enfrentem com segurança o 
mundo externo e acreditem 
que viver é sinônimo de felici-
dade e não de sofrimento. E, 
mesmo que o relacionamento 

entre o casal não perdure, as 
referências do pai e da mãe 
devem ser evidenciadas.

No entanto, não é só o con-
tato com os pais que merece 
atenção, pois é por meio das 
relações com os avôs, tios e 
primos que a criança se re-
conhece como pertencente a 
uma genealogia, a uma des-
cendência e vive as primeiras 
experiências de relação social. 
Os parentes não só ajudam na 
transmissão de valores e da 
identidade familiar entre as 
gerações, como também atuam 
com uma ação de apreciação, 
reconhecimento e valorização, 
sem carregar as expectativas 
que, muitas vezes, os pais têm.

Portanto, preocupar-se me-
nos com o supérfl uo e com os 
bens materiais, ter uma aten-
ção maior ao tempo dedicado 
ao convívio são fatores essen-
ciais para o conhecimento 
mais profundo um do outro. 
Geralmente, o fi lho quer a 
presença dos pais e recebe 
um brinquedo; quer falar e 
ser ouvido, porém ligam a TV; 
precisa ser acolhido e chora, 
mas é desqualifi cado em vez 
de ser atendido.

É preciso cuidar da família 
como um ser vivo, que precisa 
de atenção, dedicação e amor 
para sobreviver de forma 
saudável e não se perder na 
solidão emocional. Cuidar das 
relações, do coração e do espí-
rito, alimentar não só o corpo, 
mas a mente e a alma dos fi lhos. 
No exemplo e na coerência dos 
adultos, os fi lhos se espelham, 
constroem o caráter, a identi-
dade e a relação com a vida.

É compromisso dos pais 
permitir que os fi lhos se ex-
pressem em relação a eles: 
“Por ‘culpa’ dos meus pais, eu 
sou feliz”.

(*) - Mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. É referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Habilidades no Trabalho
O próximo Ciclo CIEE de Palestras Sobre RH traz Marcelo de Freitas 
Lopes, diretor de tecnologia da Foreducation EdTech Tecnologia Edu-
cacional, que abordará o tema ‘Habilidades mais exigidas pelo mercado 
de trabalho atualmente’. A palestra será na próxima terça-feira (19), às 
8h30, nos auditórios Ernesto Igel e Mario Amato do CIEE (Rua Taba-
puã, 540 – Itaim Bibi, São Paulo/SP). Precedido por café da manhã, o 
evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.ciee.
org.br), clicando no ícone Agenda de Eventos. O CIEE oferece também 
estacionamento grátis, no número 445 da mesma rua. 

B - Jantar Benefi cente
O Ampliar, programa de responsabilidade social do Secovi-SP (Sindicato 
da Habitação), promove, no próximo dia 28 (quinta-feira), seu tradicional 
jantar benefi cente, cuja renda será destinada às iniciativas educacionais da 
instituição.  Com tema “Uma Noite de Cinema”, o evento acontece no Buffet 
França e terá início às 20h, contemplando gastronomia, entretenimento 
e música. “Além de se divertir, você vai colaborar com uma boa causa, 
benefi ciando centenas de jovens em situação de risco social atendidos 
pelo Ampliar”, destaca o advogado Leonardo Tavares, presidente da ONG. 
Informações sobre aquisição de convites, entre outros detalhes, podem ser 
obtidas pelo e-mail (ampliar@ampliar.org.br) ou tels. (11) 5591-1281/83.

C - Gastronomia Francesa
No dia 8 de outubro, a Federação Espírita do Estado oferece mais uma vez à 
cidade a 13ª edição da Festa Kardec. O evento, de inspiração francesa, traz 
uma grande variedade de comidas típicas do país, shows com renomados 
cantores nacionais, espaço kids, sorteio de brindes, bazar de artigos artesanais 
e brechó. Ao longo da Rua Maria Paula, no Centro, a área gastronômica terá 
diversas barracas com iguarias como crepes doces e salgados, macarrão 
parisiense e vegetariano, petit gateau, tortas, quiches e outras delícias da 
culinária francesa. As crianças contarão com muita diversão nos escorre-
gadores e nos pula pulas, além de ganhar uma pintura de rosto feita pela 
equipe de voluntários. A renda será revertida para a continuidade dos mais 
de 15 milhões de atendimentos gratuitos anuais da entidade.

D - Fundos de Pensão
Entre os dias 4 e 6 de outubro, no Transamérica Expo Center, acontece 
o 38º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada. 

O evento, que reúne mais de 3500 participantes entre os principais 
stakeholders do setor, promove, nas seis plenárias desta edição, sob 
diversas óticas e enfoques, a discussão acerca do tema central: ‘Uma 
nova realidade: Previdência Complementar para Todos’. A realização 
é da  Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (ABRAPP). A programação completa do evento está 
disponível no site (http://cpcf.com.br/).

E - Ideias de Negócios 
Como montar um food truck, um pet shop e uma microcervejaria estão 
entre as Ideias de Negócio (www.sebrae.com.br/ideiasdenegocios) mais 
acessadas no portal do Sebrae. Consideradas tendências de mercado 
contam com um infográfi co e uma descrição detalhada na página, 
trazendo mais de 450 propostas de negócios, como animação de festa 
infantil, brechó, esmalteria e lava-jato. Cada sugestão é dividida em 
capítulos e inclui informações sobre mercado, localização, exigências 
legais, estrutura, organização do processo produtivo, investimento, 
capital de giro, custos, canais de comercialização, entre outras. É um 
bom começo para quem está indeciso ou mesmo para quem já escolheu 
sua atividade, mas quer avaliar a viabilidade do negócio.

F - Pensar a Infância
Como fi lmes, séries e animações, criados especialmente para crianças, 
são elementos importantes para a formação cultural delas? Para pensar 
e refl etir como as produções audiovisuais destinadas às crianças moldam 
experiências e infl uenciam seu desenvolvimento, o 15º Festival Inter-
nacional de Cinema Infantil, promove a 9ª edição do Fórum Pensar a 
Infância, no próximo dia 27 (quarta-feira), das 10h às 21h, no Centro 
de Pesquisa e Formação do Sesc. A programação, recheada de temas 
relevantes ao mercado audiovisual infantil, com a presença de especialis-
tas. Mais informações e inscrições: (http://centrodepesquisaeformacao.
sescsp.org.br/atividade/fi ci-forum-pensar-a-infancia). 

G - Tendências e Inovação
A Mutant, empresa com foco em Customer Experience, realiza no dia 
3 de outubro, às 19h, na Av. Europa nº 394, a Mutant University, com a 
temática Trendwatching & Coolhunting, que é a junção de uma grande 
quantidade de caçadores de tendências em todo o planeta, em palestra 
conduzida por Carl Rohde, sociólogo cultural holandês líder da Scien-

ce of the Time e primeiro professor universitário de Trendwatching 
and Innovation na China, que ministra palestras em todo o mundo 
e é referência em tendências e inovação. O especialista vai apontar 
métodos para identifi car tendências reais, verdadeiras, atraentes, e 
que possuam potencial de crescimento, ilustrando como as separar de 
modismos, que são temporários. Entrada gratuita. Inscrições: (www.
mutantuniversity.com.br). 

H - Corrida de Rua 
O Grupo Bimbo, multinacional de origem mexicana líder em panifi cação 
no Brasil com as marcas Pullman, Plusvita, Nutrella, Ana Maria, Crocan-
tíssimo, RAP 10, Pinguinos e Madalenas, acaba de anunciar sua corrida 
de rua no país, que acontece no domingo, próximo dia 24 (domingo), às 
7h, na USP. O objetivo da corrida é promover a busca por uma vida mais 
saudável, por meio de uma alimentação balanceada associada à pratica 
de exercícios regulares. Famílias e atletas profi ssionais e amadores estão 
convidados a participar do evento. As corridas contarão com percursos 
de 5km e 10km e caminhada de 3km. A cada km percorrido por atleta, 
a empresa doará uma fatia de pão para a ONG Banco de Alimentos. O 
investimento será de R$54,90 e as inscrições pelo site (http://globale-
nergyrace.ativo.com). 

I - Estágio na Atos
A Atos, líder mundial em transformação digital, abre o tradicional Pro-
grama de Estágio em ambas as sedes da empresa no Brasil (Londrina 
e SP). São 20 vagas que dão a oportunidade para jovens universitários 
desenvolverem e aplicarem seus conhecimentos, ganhando experiência 
no mercado de TI. Podem se candidatar estudantes dos cursos de Admi-
nistração, Economia, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, TI e 
Engenharias com formação prevista para até 2020. Entre os requisitos 
para a candidatura, estão inglês avançado e conhecimento intermediá-
rio em pacote MS Offi ce. As inscrições  podem ser realizadas somente 
por meio do site Vagas, acessando o link: (www.vagas.com.br/vagas/
v1571468/estagiarios).

J - Redução do IPI
Em 2011, foi decretado acréscimo de 30% sobre o imposto de modelos 
de carros estrangeiros. A partir de 2018 esse decreto chega ao fi m. Com 
isso, a Toys for Boys Brasil, uma das principais empresas de importação 
independente do mercado brasileiro, dá início às vendas para o próximo 
ano de veículos já contando com a baixa do  IPI. Modelos 2018 como 
F150 Raptor, Mustang, Corvette e McLaren 720S já estão disponíveis 
para encomenda. A partir da diminuição, que entra em vigor em janeiro, 
a empresa enxerga 300% de aumento nas vendas para 2018 e 200% para 
os anos seguintes. Com menos impostos sob as importações, a empresa 
espera competir com mais igualdade com alguns modelos já importados 
por grandes redes. Saiba mais em: (www.toysforboysbrasil.com.br).

A - Habilidades no Trabalho
O próximo Ciclo CIEE de Palestras Sobre RH traz Marcelo de Freitas 

O evento, que reúne mais de 3500 participantes entre os principais 
stakeholders do setor, promove, nas seis plenárias desta edição, sob 
diversas óticas e enfoques a discussão acerca do tema central ‘Uma

O prazo superior a dois anos entre a apresentação do projeto e o 

início das obras pode, por exemplo, tornar o projeto obsoleto.

Estudo divulgado ontem 
(19) lista uma série de 
medidas para reduzir o 

tempo da liberação. De acordo 
com o documento, o tempo mé-
dio para as empresas públicas 
acessarem os recurso é de 27 
meses. Segundo a CNI, a “mera 
unifi cação de procedimentos” 
possibilitaria a redução do 
tempo médio de repasse para 
18 meses, como ocorre com as 
companhias privadas.

O prazo superior a dois anos 
entre a apresentação do pro-
jeto e o início das obras pode, 
por exemplo, tornar o projeto 
obsoleto. “O prazo de 27 meses 
é um grande empecilho para 
o andamento adequado dos 
projetos e contribui para que 
ocorram paralisações de obras 
em projetos de construção”, 
destaca o estudo. A CNI lembra 
que a meta do Plano Nacional 

Violência constante incentiva que o comércio feche as portas.

O comércio varejista do 
município do Rio de Janei-
ro gastou R$ 996 milhões 
com segurança de janeiro a 
junho desse ano. O número 
foi apresentado na pesquisa 
Gastos com segurança em 
estabelecimentos comerciais, 
do Centro de Estudos do Clube 
de Diretores Lojistas do Rio 
de Janeiro (CDLRio). Dos 750 
lojistas entrevistados, 180 já 
tiveram seus estabelecimen-
tos assaltados, furtados ou 
roubados – número cerca de 
20% maior do que no mesmo 
período do ano passado.

Do total dos gastos, R$ 667 
milhões foram com segurança 
privada e vigilantes, R$ 289 
milhões com equipamentos 
de vigilância eletrônica e R$ 
40 milhões com gradeamento, 
blindagens, reforços de portas 
e de vitrines e com seguros.

Para o presidente do CDL-
Rio, Aldo Gonçalves, é como 
se fosse mais um tributo pago 
pelos lojistas, que já sofrem 
com a burocracia e a carga 
tributária. 

“A violência urbana preju-
dica o comércio, já afetado 
pelo quadro econômico do 

Défi cit na balança do setor 
eletroeletrônico

O défi cit da balança comercial dos produtos elétricos e eletrônicos so-
mou US$ 15,28 bilhões no acumulado de janeiro a agosto, 19% acima do 
registrado no mesmo período de 2016 (US$ 12,83 bilhões). As informações 
são da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

O resultado foi consequência do crescimento de 14,8% das importa-
ções, que vinham caindo nos últimos dois anos, uma vez que as expor-
tações fi caram praticamente estáveis neste período. No acumulado dos 
primeiros oito meses de 2017, as importações de produtos elétricos e 
eletrônicos somaram US$ 19,0 bilhões, 14,8% acima das ocorridas em 
igual período de 2016 (US$ 16,6 bilhões). As exportações somaram US$ 
3,77 bilhões, 0,2% acima das registradas no mesmo período de 2016 
(US$ 3,76 bilhões) - (Abinee).

Uso de duplicatas 
na locação de bens 
móveis e imóveis

A Comissão de Desenvolvimento 
Econômico da Câmara aprovou, 
com emenda, proposta que autoriza 
a emissão de duplicatas por empre-
sas, fundações ou sociedades civis 
que se dediquem à locação de bens 
móveis e imóveis. Atualmente, a 
Lei das Duplicatas proíbe a emis-
são desses títulos de créditos em 
operações de locação, que não é 
considerada por lei prestação de 
serviço. 

Relator da proposta na comis-
são, o deputado Jorge Côrte Real 
(PTB-PE) lembrou que a duplicata 
somente pode ser emitida nos 
contratos de compra e venda mer-
cantil ou de prestação de serviço. 
Na opinião dele, não há razão para 
isso. “Não há razão para negar aos 
locadores de bens a possibilidade 
de contar com mecanismos que 
facilitem sua gestão fi nanceira, em 
que pesem os elevados custos que 
ainda são observados no Brasil para 
as operações de crédito”, defendeu.

Côrte Real propôs emenda para 
permitir a emissão de duplicatas 
também nas locações de bens imó-
veis.  Essa modalidade não é previs-
ta no projeto original, do deputado 
Luiz Carlos Ramos (PTN-RJ). Se-
gundo a lei atual, a duplicata é um 
documento emitido por uma em-
presa que vende uma mercadoria 
ou presta um serviço. “É preferível 
realizar uma operação de desconto 
de duplicatas do que ser obrigado 
efetuar uma outra modalidade 
de operação de crédito bancário 
cujos juros envolvidos podem ser 
substancialmente mais elevados”, 
conclui o relator. O projeto será 
ainda analisado conclusivamente 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).
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CNI propõe simplifi cação do acesso 
a recursos para saneamento

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) quer a redução do prazo de liberação de recursos do FGTS 
para investimento em projetos de saneamento

ravelmente inferior à previsão 
do Plansab, que estabelecia 
a cifra de R$ 26,8 bilhões só 
para 2014. Para universalizar os 
serviços até 2033 seria preciso 
elevar a média de investimentos 
para R$ 15,2 bilhões anuais, 
acrescentou a entidade. Entre 
as sugestões da CNI, estão a 
criação de um calendário fi xo 
para abertura dos editais, o que 
daria previsibilidade ao proces-
so, e de um sistema único de 
apresentação dos documentos 
voltados para o acesso a recur-
sos do FGTS.

“Tais alterações já seriam um 
passo importante no sentido de 
possibilitar que haja um maior 
planejamento para a apresen-
tação de projetos atualizados e 
com qualidade além de evitar 
a desnecessária apresentação 
duplicada de documentos”, diz 
a CNI (ABr).

de Saneamento Básico (Plan-
sab) é que os serviços sejam 
universalizados até 2033. No 
entanto, se mantido o atual 
ritmo de investimentos, o país 
só terá cobertura completa de 

água e esgoto duas décadas 
depois do previsto, em 2053, 
aponta a CNI.

A média de investimentos no 
setor entre 2009 e 2014 foi de 
R$ 9,3 bilhões, valor conside-

Comércio do Rio gastou quase R$ 1 
bilhão com segurança no 1º semestre

país e, em especial pela crise do 
Estado do Rio, que tem infl uído 
profundamente no comporta-
mento do consumidor, que por 
um lado fi ca com medo de sair 
de casa e por outro reduz seus 
gastos, entre eles as compras”, 
afi rmou. Mais de 4.150 estabele-
cimentos comerciais fecharam 
suas portas entre janeiro e 
junho na cidade (76% a mais 
do que no mesmo período do 
ano passado) e mais de 9,7 mil 
no estado do Rio (55% a mais 
do no mesmo período de 2017), 
destacou Gonçalves.

O dirigente lamentou a crise 
das Unidades de Polícia Paci-
fi cadora (UPPs), projeto cuja 
implantação trouxe esperança 
para a população e animou os 
comerciantes, especialmente 
na Zona Norte da capital fl u-
minense. “Na época, no lugar 
de inúmeras lojas fechadas 
nos bairros adjacentes àquelas 
comunidades, surgiram novos 
estabelecimentos, com decora-
ção e vitrines modernas, reto-
mando a geração de emprego 
e movimentando a economia 
local”, lembrou (ABr).


