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INICÍO A COLUNA comentando a decretação da prisão 
pela segunda vez do ator Dado Dolabella; a primeira foi no início 
deste ano. Ele poderá ser encarcerado novamente, desta vez por 
injúria. Ele descumpriu uma decisão judicial que determinava 
o seu comparecimento em juízo todos os messes.

ESSE COMPARECIMENTO ERA PARA FAZER EM 

LOCAL DETERMINADO terapia em grupo e comunicar ao 
juízo o endereço fi xo de sua residência em São Paulo, que ele 
também não fez. Dolabella foi condenado por ofender a ex 
mulher, Viviane Sarahbiba.

O NOVO MANDATO DE PRISÃO CONTRA O ATOR foi 
expedido no fi nal de novembro pela juíza Ana Paula de Freitas, do 
juizado de violência doméstica do Rio de Janeiro. Ela determinou 
que o ator cumpra pena de dois meses e 15 dias. O mandato é 
consequência do processo que Viviane move contra ele.

EM 2010, OS DOIS SE SEPARARAM EM MEIO A 

DENÚNCIAS DE AGRESSÃO dela ao ator. O primeiro 
mandato de prisão do ator foi expedido em 2014. Na época, 
ele ainda era réu primário,e a pena foi substituí da por serviços 
comunitários. Ele teria que se apresentar á justiça mensalmente.  

DOLABELLA, SEMPRE FOI PROBLEMÁTICO E NUNCA 

CONSEGUIU SE FIRMAR em uma grande emissora que pese 
ser um bom ator. Agora, envolvido em violência doméstica, não 
aceitou fazer terapia em grupo determinado pela justiça, pena 
essa decretada para esse tipo de envolvimento.

FERNANDA GENTIL FEZ SUA DESPEDIDA DO ‘ES-

PORTE ESPETACULAR’ no último domingo, em edição come-
morativa dos 45 anos do programa da Globo. Na oportunidade 
foram exibidas diversas reportagens especiais. Fernanda faz 
parte da história desse programa e deixará saudades.

ROBERTO CARLOS GRAVOU SEU TRADICIONAL 

ESPECIAL DE FIM DE ANO. Com um extenso repertório, 
com ritmos diferentes do rock ao romântico passando pela MPB 
e pelo Pop. O show foi feito em um palco especial ambientado 
com uma cenografi a moderna onde o rei foi ovacionado.

A PARTIR DE 5 DE JANEIRO DE 2019, apresentarei o 
programa ‘Qual Viagem’, na Record News em Rede Nacional 
e para todas operadoras de celular. Terá a participação fi xa 
da Miss Brasil, Kamila Salgado, uma Big Brother Brasil e duas 
modelos. Depois darei maiores detalhes.

FRASE FINAL: Para ser feliz até um certo ponto é preciso 
ter-se sofrido até esse mesmo ponto.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV central-noticia@bol.com.br

Rabino Dor Leon Attar (*)

A verdade é que muitos dos que prometem, se já não co-
locaram em prática as promessas como metas até 15 de 
fevereiro, é muito provável que não irão cumpri-las. 

Ficou chocado? Eu explico: para poder ter realmente uma vida 
próspera, causar uma transformação e promover uma evolução na 
vida, é preciso colocar em prática as promessas e transformá-las 
em metas. Mas, para ter êxito na execução delas, o fundamental 
é ter planejamento. 

Agora, vou dar de presente de fi m de ano (estamos quase lá) 
cinco dicas para melhorar a sua vida em 2019! 
 1) Se você está no buraco, pare de cavar - Infelizmente, 

a maioria dos brasileiros está endividada em vários aspec-
tos e de muitas formas: dívidas com amigos ou familiares, 
com sócios nos negócios, em bancos ou, o pior tipo, com o 
cartão de crédito. Esteja ciente de que crédito não signifi ca 
dinheiro de graça, pelo contrário, é muito mais caro! Então, 
se você está com dívidas, pare agora de fazer outras. É 
fi nal de ano e sei que você se perguntou “como”? Simples: 
jogue fora o cartão de crédito e faça um planejamento (de 
preferência com um “mentor” profi ssional) para quitá-las.

 2) Pague suas compras à vista - O fi m de ano está chegando 
e adivinha quem chega junto? O mais esperado, o querido 
e famoso décimo terceiro. Você sabe pra que ele serve? 
Para você ter mais dinheiro para gastar com mais coisas 
que não precisa no fi nal de ano – desculpa a sinceridade. 
Com ele vem a ilusão de que se tem mais dinheiro do que 
realmente possui e, com isso, você aproveita e parcela suas 
compras. Acertei ou não?

Sinto-lhe informar, mas esse comportamento está errado! 
Um dos segredos dos prósperos é sempre pagar à vista: além 
de conseguir um preço melhor, na maioria das vezes, e não se 
endividar, evita começar o ano “pendurado”.  Um dos segredos 
para a felicidade é aprender a segurar as vontades! Nem tudo 
o que existe em uma loja e que seus fi lhos pedem precisa ser 
comprado. Não se endivide por isso!
 3) Comece a quitar suas dívidas – livre-se delas em 2019. 

As dívidas são como correntes: o prendem num mesmo lugar 
e tornam muito difícil uma pessoa endividada conseguir 

Cinco dicas para planejar o seu 
fi m de ano e início de 2019

Todo ano a mesma coisa... Fazer promessas de Ano Novo virou um costume, não é verdade? Mas, seja 
sincero: quantas dessas promessas duram pelo menos até o carnaval?

alcançar a liberdade fi nanceira. Até mesmo de uma forma 
espiritual. No meu livro, O segredo da prosperidade judaica, 
explico de forma simples, e até divertida, como você pode 
quitar suas dívidas em um ano. Note, não estou falando que 
é fácil, mas é simples! Uma dica: você aprenderá a negociar 
e a guardar dinheiro.

 4) Procure um mentor para ajudar - O que mais me ajudou 
a evoluir e crescer em todos os aspectos em que precisava 
e, na verdade ainda preciso, é o entendimento de que não 
posso fazer tudo sozinho.

Além de informação, devo ter experiência e, se eu não a tenho 
por que não usar a experiência dos outros? Isso é o mentor, 
aquele que poderá guiar o caminho que você quer trilhar, por 
dois motivos: ele já percorreu esse caminho e ele está olhando a 
situação do lado de fora e de cima. Dessa maneira, poderá dar as 
orientações de forma racional (e certas), por não estar envolvido 
emocionalmente.  
 5) Plano A-B-C: entre em ação - Escrevi que a maioria não 

cumpre as promessas de Ano Novo e pelo simples motivo 
de deixar para depois. Fica fácil de entender: em janeiro, 
esperamos acabar as festas, no fi nal de janeiro esperamos 
o carnaval passar, porque aí tudo voltará ao normal. Mas, 
quando chega o carnaval, nem nos lembramos mais qual 
era a nossa promessa, não é verdade?

Então, que tal você aplicar o plano de ação que escrevi em meu 
livro O segredo da prosperidade judaica? Eu chamo esse plano de: 
“Plano A-B-C” – Arranca a Bunda da Cadeira! É simples, é agora! 

Anote o que você quer realizar em 2019 e comece já, antes que 
o mês de novembro termine. Se é algo muito importante para 
você, por que esperar quase dois meses para fazer uma promessa 
e tentar cumpri-la? O futuro é agora!

(*) - Palestrante transformador, realiza eventos tendo como assunto central 
temas relativos ao judaísmo e Mentalidade Positiva Judaica. É supervisor na 

Empresa Herbalife, e fundador da Associação Judaísmo em Ação.
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Marcos Aurélio Pereira (*)

O ano letivo vem chegando 
ao fi m e as esperadas férias 
escolares podem se tornar 
um verdadeiro banho de água 
fria para alguns pais e alunos. 

O motivo? A temida recu-
peração escolar. O período de 
recuperação na educação re-
gular é um daqueles momentos 
do calendário que pode causar 
espanto, decepção e frustração 
aos estudantes, colegas e res-
ponsáveis. Isso acontece pelo 
estigma com que a recuperação 
é encarada socialmente, vista 
como uma forma de castigo ou 
punição quando, na verdade, 
representa uma oportunidade 
extra de aprendizado.

A recuperação é um mo-
mento de grande relevância 
para qualifi car os processos 
de ensino e de aprendizagem 
escolar. Por isso, é necessário 
que os agentes envolvidos re-
conheçam esse período como 
uma chance de retomada ao 
estudo daqueles conteúdos 
conceituais que não se fi xaram 
durante o ano letivo e, por isso, 
não foram assimilados.

Alguns alunos possuem um 
ritmo de aprendizado diferen-
te da maioria da turma e, por 
isso, podem levar um pouco 
mais de tempo para apreender 
um conteúdo, o que deve ser 

O estigma da
recuperação escolar

Assim, o período de recu-
peração oportuniza a assi-
milação pontual de matéria; 
assegura uma individualiza-
ção das práticas educativas 
e reforça o direito ao conhe-
cimento. Por todos esses 
ganhos, este processo deve 
ser compreendido como uma 
oportunidade de retomada de 
conteúdo para afi rmação do 
conhecimento.

Mais do que recompor a nota 
anual ou quantifi car o conteú-
do apreendido, a recuperação 
deve ser entendida como a 
garantia de que a escola está 
priorizando seu papel mais 
relevante: levar conhecimento 
ao aluno.

(*) - É coordenador do núcleo 
psicopedagógico

do Colégio Marista Glória.
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compreendido e respeitado pe-
los pais, colegas e professores. 

Nessa perspectiva pedagógi-
ca, a intencionalidade do proces-
so da recuperação é garantir aos 
estudantes um tempo estendido 
no calendário escolar, com prá-
ticas e didáticas diferenciadas, 
para assegurar a aprendizagem 
signifi cativa, ou seja, garantir 
que todos os alunos e alunas 
consigam apropriar-se do con-
teúdo que não conseguiram no 
tempo escolar regular.

Ao proceder com a prática 
da recuperação escolar, não só 
se cumpre uma exigência da 
legislação educacional brasilei-
ra, como também se assegura 
aos educandos a apropriação 
dos conteúdos essenciais para 
o seu processo de formação 
acadêmica.

Luzia Costa (*)

Como você tem avaliado o seu nível de 
produtividade? 

Sabemos que existem muitas pessoas que 
acabam confundindo um dia muito atarefado 
com ser produtivo. Para auxiliar nessa ques-
tão, separei algumas dicas para conseguirmos 
aproveitar mais o nosso tempo e alcançar de 
forma mais simples os resultados buscados, e 
claro não acabarmos perdidos dentro na nossa 
própria desorganização. Confi ra:

1. Se planeje com antecedência - Você que 
tem um dia muito corrido, é de extrema impor-
tância trabalhar com uma boa agenda. Quando 
se planeja, você consegue obter muito mais 
resultados. Por isso, tenha o hábito de marcar 
suas tarefas com antecedência, os horários e 

a duração que você demandará para realizar 
cada atividade;

2. Saiba qual o período mais produtivo do 
seu dia - Parece besteira, não é mesmo? Mas 
é muito importante saber e avaliar se você é 
mais produtivo por exemplo, de manhã, tarde 
ou noite. Isso auxiliará em seu planejamento de 
tarefas que necessita de mais atenção e tempo;

3. Seja organizado - A organização é o 
ponto ideal para ser produtivo, está ligada a 
toda sua agenda, como citei nos dois tópicos 
acima. Quando não se organiza você apenas 
enxergará a grande demanda de tarefas, mas 
não conseguirá defi ni-las e faze-las com tanta 
produtividade;

4. Delegue tarefas - Nem tudo é você que 
precisar fazer. Não queira fazer tudo, encher 
de ocupações que não cabe a você. Por isso, 

delegue! Veja em sua equipe as pessoas que 
são capacitadas para cada tipo de atividade. 
Distribua as tarefas entre seus colaborado-
res, você vai ver que você vai ter muito mais 
produtividade;

5. Durma cedo - É isso mesmo, dormir bem 
e cedo faz toda a diferença. Sabemos o quanto 
o dia a dia é corrido e difícil ter um tempo a 
mais para o descanso, mas é muito importante 
que até nessa hora você se organize e planeje 
um horário para dormir. No dia seguinte, você 
terá uma mente descansada para criar e pensar. 

Fique longe de tecnologias na hora de dormir 
para dar tempo do seu cérebro desligar e ter 
um dia mais produtivo no dia seguinte.

(*) - Criou duas redes de franquias: Sóbrancelhas 
e Beryllos, ambas com técnicas exclusivas e 

inovadoras no segmento. É CEO do Grupo Cetro.

Flávio Resende (*)
 
Saber se relacionar parece 

fácil, mas é uma habilidade de 
poucos, sobretudo no contexto 
profi ssional. 

Um dos segredos é ser em-
pático, ou seja, ser capaz de 
se colocar no lugar do outro. 
Conceitualmente, ser empático 
é - antes de qualquer coisa - ser 
um bom ouvinte; é estar aberto 
para conhecer a realidade do 
interlocutor e tudo que ele 
comunica, inclusive o que não 
é dito, mas pode ser percebido 
pelo tom de voz ou pelo olhar.

Depois de aprenderem a 
escutar, as pessoas empáticas 
tendem a não fazer julgamentos 
precipitados sobre o compor-
tamento do outro, procurando 
perceber as razões que o levam 
a agir de determinada forma. O 
cultivo desta habilidade fortale-
ce, ainda, a confi ança entre as 
pessoas. E mais confi antes, os 
indivíduos costumam se abrir 
mais e conseguem costurar 
laços pautados pelo respeito à 
verdade do outro, favorecendo 
a perenidade das relações.

Todo mundo sabe que confl i-
tos profi ssionais e problemas de 
ordem comportamental estão 
no topo da lista de razões para 
demissão no trabalho. Mais um 
motivo para sermos diplomá-
ticos no mundo corporativo. 
Neste sentido, não basta ter 
competência para gerar resul-
tados. É importante se distan-
ciar de disputas infrutíferas e 
manter o bom relacionamento 
com colegas e gestores.

O primeiro passo é estar 
atendo à nossa capacidade de 
autocontrole e, assim, investi-
gar quais os “gatilhos” que nos 
tiram do sério e como aprender 
a controlá-los. Dessa forma, por 
meio do autoconhecimento, va-
mos descobrindo o que pode ser 

feito para neutralizar ou adiar 
essas reações imediatas. Uma 
dica é refl etir se a sua reação vai 
trazer benefício a curto, médio 
ou longo prazo. Uma atitude 
que traga um alívio no curto 
prazo – uma explosão de raiva, 
por exemplo – certamente, 
pode gerar prejuízos a médio 
e longo prazos.

Com credibilidade ética, é 
possível conquistar a confi ança 
necessária para a construção 
dos relacionamentos profi ssio-
nais mais sólidos. E o líder que 
não sabe se relacionar com a 
sua equipe vai ter problemas 
de retenção de talentos – outra 
recorrente queixa de quem em-
preende ou coordena equipes.

É sempre bom também com-
partilhar, pedir e saber ouvir 
opiniões. Assim, é possível 
envolver o grupo, evitando 
problemas e fortalecendo as 
relações de trabalho. Em ou-
tras palavras, o “pulo do gato” 
está em criar um ambiente de 
cooperação na empresa e não 
de competição.

No cômputo geral, para uma 
pessoa ser diplomática, ela tam-
bém precisa ter habilidade em 
negociação; e saber negociar 
implica em suportar, gerenciar 
e superar confl itos. Procure, 
portanto, na medida do possí-
vel, encontrar um meio termo 
que deixe satisfeitos todos os 
envolvidos na negociação, o 
que signifi ca ser mais fl exível.

Em resumo, a capacidade de 
agir de modo diplomático com a 
equipe pode ser determinante 
para se chegar aos objetivos – 
seja de ascensão profi ssional ou 
até mesmo de ter um ambiente 
prazeroso e leve de trabalho.

(*) -  Jornalista, empresário e coach 
ontológico, atua com treinamentos 

e palestras sobre Comunicação, 
Mídias Digitais, Coaching e 

Autodesenvolvimento. 

O poder da diplomacia 
ao falar com a equipe

Bolsa pode receber 
US$ 50 bilhões 
de fundos de 
emergentes em 2019

São Paulo - O Bradesco estima 
que o Brasil pode receber US$ 50 
bilhões apenas de fundos dedicados 
a emergentes em 2019, caso a agen-
da de reformas avance, disse nesta 
sexta-feira, 14, o vice-presidente do 
banco, Marcelo Noronha. Além des-
tes recursos, fundos globais, que não 
investem só em emergentes, pode-
riam trazer mais US$ 50 bilhões para 
o mercado fi nanceiro local. Além dos 
recursos para o mercado fi nanceiro, 
o banco estima que US$ 200 bilhões 
podem vir nos próximos cinco anos, 
auxiliado, por exemplo, pela agenda 
de privatizações, concessões e inves-
timentos em infraestrutura. Noronha 
disse que para todos esses recursos 
aportarem aqui, é preciso que o 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
avance com a agenda de reformas, 
sobretudo a Previdência.

Noronha contou que esteve reuni-
do recentemente em Nova York com 
dois fundos globais e constatou esse 
interesse. Por volta de 2010, o Brasil 
respondia por 16% da alocação de 
recursos dos fundos dedicados a 
emergentes. Este patamar veio 
caindo e estava em apenas 5% este 
ano, mas já começou a subir e pode ir 
a 7%, ressaltou o executivo. Com as 
reformas avançando, a expectativa 
é que o País recupere mais espaço 
e volte ao menos no nível que tinha 
em 2010, afi rmou.

Noronha disse que a entrada 
desses recursos em 2019 pode 
ajudar a bolsa a subir e a apreciar 
o real. Nas reuniões em Nova York, 
ele contou que um dos gestores 
de um fundo global disse que há 
cinco anos não tinha demandas 
sobre Brasil, mas agora o quadro 
começou a se alterar (AE).

Cinco dicas para ter mais produtividade em seu trabalho


