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Café da Manhã de Políticas 
de Negócios encerra 2016

Previsão da 
inflação e do 

PIB para 2017
A falta de confiança dos 

consumidores e dos investi-
dores, diante de um cenário 
político e macroeconômico 
deteriorado ao longo de 2015, 
provocou uma fuga em massa 
de capitais do país. Página 3.

Neste primeiro dia do ano 
de 2017, o diretor fundador, 
jornalista Sérgio Osicran, a 

diretora fundadora, arquiteta 
Camila Gonsalez e o presiden-

te da ACAAPESP Jovem do 
Estado de São Paulo Daniel 
Zamarian, compareceram à 

posse dos vereadores do muni-
cípio de Mairinque. Página 2.

ACAAPESP 
homenageia 

novos vereadores 
de Mairinque

ONG PAS
salvando animais no Alto Tietê

Florais de Bach
auxilio no emagrecimento

IAB Motivada 
Pela ACAAPESP

O IAB (Instituto Apoio Brasil) surgiu através de vertentes e 
foi incentivado pela ACAAPESP e acaapespianos. Através de seu 
presidente José Pedro, a ACAAPESP sudoeste e IAB vêm realiza-
do inúmeros mutirões. Página 5.

Tanto no Brasil como no mundo, a gestão documental caminha 
para o suporte eletrônico. A mobilidade e portabilidade nos im-
põem o acesso imediato às informações, independente da extensão 
de seus arquivos (pdf, doc, xls, HTML etc.), sempre privilegiando o 
suporte digital. Página 4.

Quem está acima do peso sabe que todo e qualquer auxilio é muito bem-vindo, e nesse caso os 
Florais de Bach podem ser uma ferramenta de grande ajuda. Trabalhando quase sempre o fundo 
emocional da obesidade, os Florais atuam como uma terapia vibracional, corrigindo e equilibran-
do, medos, anseios e expectativas. Página 5.

A ONG PAS (Projeto 
Adote Suzano) é formado 

por voluntários que atuam na 
proteção de animais da cidade 
de Suzano e região. O objetivo 

é trazer proteção e bem estar 
aos bichos através de ações de 

proteção e adoção, colaborando 
com políticas públicas para os 

animais, mas também educando 
a sociedade que tem responsa-
bilidade sobre grande parcela 

dos problemas que envolvem o 
tema animal. Página 4.

Gestão eletrônica 
de documentos

Parque da cidade de Mogi das Cruzes
A população de Mogi das Cruzes agora pode contar com novas e diferentes opções de aulas gratuitas no Parque da Cidade para aprendizes de todas as idades. Página 3.

No último tradicional Café da Manhã com Políticas de Negócios do ano de 2016 que aconteceu no dia 30 de dezembro, recebemos 
a ilustre presença do ex-deputado e atual presidente do PDT no Estado de São Paulo, Luiz Antonio Medeiros. Página 6.
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Caros amigos, irmãos 
fraternos e acaapespia-
nos, iniciamos o ano de 
2017 com o sentimento de 
dias melhores para a nossa 
Nação Brasileira. A Aca-
apesp (Associação dos 
Consultores, Assessores 
e Articuladores Políticos 

do Estrado de São Paulo), 
vem sendo a maior enti-
dade de classe da política 
brasileira, irá ocupar seu 
espaço, cumprir seu papel 
em se posicionar este ano 
nas maiores decisões da 
política de nosso país. Es-
taremos atentos às princi-
pais medidas que o Con-
gresso Nacional irá votar. 
Projetos como a nova Lei 
Orçamentaria e a Refor-
ma da Previdência Social. 
Também estaremos nós, 
acaapespianos, partici-
pando ativamente da im-
portante eleição do novo 
presidente da Câmara dos 

Deputados, eleição esta, 
que não só elegerá o novo 
presidente da câmara, mas 
também definirá o 2º (se-
gundo) homem na linha 
sucessória do presidente 
da República, em caso de 
saída de Michel Temer. 
Vamos em busca de novas 
parcerias, disponibilizar 
novos cursos para melhor 
qualificar os assessores 
políticos. Como presiden-
te da Acaapesp acredito 
muito que 2017 será um 
ano de grande crescimen-
to para a maior entidade 
de classe da política bra-
sileira!

Presidente
Palavra do

Alan Montoro

No dia 16 de Janeiro de 
2017, o presidente Nacional 
da ACAAPESP Alan Mon-
toro e o diretor fundador da 
ACAAPESP Jornalista Sérgio 
Osicran, estiveram na Subpre-
feitura Aricanduva/Carrão/
Vila Formosa para dar as bo-

as-vindas ao prefeito regional, 
arquiteto Luiz Carlos Frigerio. 
Na ocasião entregaram um 
exemplar do jornal A Voz do 
Assessor Político e o convida-
ram para conhecer a sede Na-
cional da ACAAPESP.

Neste primeiro dia do ano 
de 2017, o diretor fundador, 
jornalista Sérgio Osicran, a 
diretora fundadora, arquiteta 
Camila Gonsalez e o presiden-
te da ACAAPESP Jovem do 
Estado de São Paulo Daniel 
Zamarian, compareceram à 

posse dos vereadores do muni-
cípio de Mairinque.

O nosso diretor,Paulo Mar-
rom, irá assumir como verea-
dor neste município.

Parabéns a todos os parla-
mentares que foram empossa-
dos, desejamos boa gestão!

Motivos não faltam para 
alimentar teorias conspirató-
rias de todo matiz, posto que 
a morte do ministro relator da 
Lava Jato no STF deverá pro-
vocar apreensão quanto ao an-
damento das homologações 
das delações da Odebrecht, 
bem como justificável temor 
sobre quem será o escolhido 
para a continuidade do pro-
cesso, pelas suspeitas que pe-
sam sobre certos ministros, 
tidos alguns como tendencio-
sos, outros como lenientes.

Caso Carmen Lúcia, apli-
cando o regimento interno 
do órgão, der celeridade ao 
procedimento, ainda na se-
mana vindoura poderá outro 
ministro ser nomeado relator. 

Se, entretanto, preferir espe-
rar seja escolhido um novo 
ministro para a vaga aberta, 
pela indicação de Temer, ha-
verá sensível atraso em todo 
o processo, pois, dado o papel 
a assumir, será extremamente 
melindroso, tanto o critério 
para a eleição do candidato, 
quanto para alguém aceitar o 
encargo, devido a previsível 
pressão que sofrerá de todos 
os lados, já que se tornará ini-
migo, automaticamente, de 
alguma das muitas alas inte-
ressadas no andar da carrua-
gem.

A morte de uma figura pro-
eminente, por seu papel no 
cenário nacional, pelas conse-
quências e repercussões que 

vem gerando, põe a nu o des-
calabro em que se encontram 
nossas instituições e a morali-
dade pública. Se fôssemos um 
país onde reinasse a decência 
e a hombridade, ninguém se 
precipitaria com tanta avidez 
em hipóteses conspiratórias e, 
de luto, esperaria com natura-
lidade que a vida continuasse e 
que o curso normal das coisas 
tivesse andamento.

O fato irrecusável é que vi-
vemos cercados de intenções 
escusas, articulações malévo-
las de políticos, magistrados 
e legisladores prenhes de má 
fé, uma maioria que almeja so-
mente a concretização de seus 
infames projetos pessoais.

Por: José Iwabe

Parabéns Luiz Frigerio

ACAAPESP homenageia 
novos vereadores de 

Mairinque

Uma morte reveladora
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Parque da cidade de Mogi das Cruzes 
oferece novos cursos gratuitos

A população de Mogi das 
Cruzes agora pode contar com 
novas e diferentes opções de 
aulas gratuitas no Parque da Ci-
dade para aprendizes de todas 
as idades.

Atualmente o Parque da 
Cidade já disponibiliza ativida-
des como corrida e caminha-
da, ginástica funcional, vôlei, 
alongamento, tênis de quadra, 
beach tênis, futsal, basquete, 
futebol society, vôlei de areia, 
vôlei adaptado e ginástica nas 
Academias da Terceira Idade.

As novas modalidades dis-
poníveis são:

Tai chi chuan: Estilo de arte 
marcial reconhecido também 
como uma forma de medita-

ção em movimento. O curso 
terá início na segunda feira, dia 
30 de janeiro no horário das 
8:30 até as 10 horas. O número 
de vagas disponíveis para esta 
modalidade é 30. Os partici-
pantes devem ter mais de 16 
anos e a periodicidade do curso 
é uma vez por semana

Taissô: Uma ginástica tra-
dicional japonesa, baseada em 
movimentos suaves e que ativa 
a circulação sanguínea e ajuda 
a prevenir dores. O curso terá 
início dia 02 de fevereiro no 
horário das 8h30 às 9h30. São 
30 vagas para pessoas a partir 
de 18 anos e as aulas aconte-
cerão às terças e quintas-feiras,

Boxe e Taekwondo: Inicia 

dia 6 de fevereiro. Nas duas 
modalidades, as atividades 
acontecerão às segundas, quar-
tas e sextas-feiras. O boxe terá 
participantes acima dos 16 
anos, com turmas das 7h30 às 
9 horas e das 16h30 às 18 ho-
ras. São 15 vagas por período, 
totalizando 30. No caso do 
taekwondo, os participantes 
poderão ter idades entre 7 e 
14 anos e as aulas acontecerão 
das 15 às 16 horas. A modali-
dade também tem a opção de 
aulas aos sábados, das 10h30 às 
11h30. São 20 vagas por turma 
e o aluno fará aulas uma vez 
por semana.

Tênis de mesa: Inicia dia 
7 de fevereiro para os partici-

pantes com idades entre 7 e 13 
anos, as atividades acontecerão 
às terças e quintas-feiras, das 
10 às 11 horas e das 14 às 15 
horas. Os praticantes acima de 
14 anos terão aulas aos sába-
dos, das 10 às 11 horas. Estão 
disponíveis 10 vagas por tur-
ma.

Os interessados em parti-
cipar das aulas devem, no mo-
mento da inscrição, apresentar 
cópias da carteira de identida-
de e de um comprovante de 
endereço. Para os menores de 
18 anos, é necessário o acom-
panhamento de um dos pais ou 
responsável para assinatura da 
autorização para a frequência 
nas aulas.

As inscrições podem ser 
feitas na administração do Par-
que da Cidade, de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 18 horas.

O Parque da Cidade de Mogi 
das Cruzes já vem se apresen-
tando como uma ótima opção 
para os moradores que querem 
fazer atividades físicas e para 
crianças e jovens que buscam 
aprender ou se aperfeiçoar em 
diversas modalidades. O local 
fica aberto todos os dias (de 
domingo a domingo), das 7 às 
19 horas.

Provisoriamente, os tele-
fones para informações sobre 
as escolinhas e agendamentos 
são 97348-6434 e 99827-9864. 
(LM)

Tênis de mesa é uma das novas modalidades que terão aulas gratuitas no Parque da Cidade. As inscrições podem ser feitas na administração do novo espaço esportivo e de lazer
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ONG PAS: salvando animais no Alto Tietê

Gestão eletrônica de documentos

Adote atitudes coerentes

A ONG PAS (Projeto 
Adote Suzano) é formado por 
voluntários que atuam na pro-
teção de animais da cidade de 
Suzano e região. O objetivo 
é trazer proteção e bem estar 
aos bichos através de ações 
de proteção e adoção, colabo-
rando com políticas públicas 
para os animais, mas também 

educando a sociedade que tem 
responsabilidade sobre grande 
parcela dos problemas que en-
volvem o tema animal.

Sem fins lucrativos, a ONG 
atua na defesa dos animais de 
Suzano/SP e região, o grupo se 
formou na união de vários pro-
tetores que há anos atuavam 
no resgate e adoção de animais 

e decidiram abrir uma ONG 
para enfrentar essa causa de 
uma forma mais abrangente.

O foco da PAS é resgatar, 
cuidar e encaminhar para ado-
ção animais em situação de ris-
co e abandono; promovendo 
campanhas de adoção; atuan-
do na educação da população 
quanto aos cuidados básicos e 

ajudando na elaboração de po-
líticas públicas para a proteção 
dos direitos dos animais. Todo 
o trabalho totalmente voluntá-
rio e aberto para quem quiser 
participar, as despesas com 
veterinários e alimentação são 
custeadas através de campa-
nhas como Rifas e Bazar, mas 
também recebendo doações de 
ração, jornais usados, coberto-
res, toalhas usadas, casinhas, 
caminhas, remédios, 

A ONG PAS busca cons-

cientizar a população sobre a 
importância da proteção ani-
mal, transformando recursos 
em benefícios para a causa e 
estimulando a pratica da ado-
ção responsável com castração 
para controles populacionais.

O Objetivo do grupo é ser 
uma organização de credibili-
dade e referência para a causa 
animal, trabalhando junto a 
sociedade para um aumento na 
qualidade de vida dos animais 
da região onde atua.

Tanto no Brasil como no 
mundo, a gestão documental 
caminha para o suporte ele-
trônico. A mobilidade e porta-
bilidade nos impõem o acesso 
imediato às informações, inde-
pendente da extensão de seus 
arquivos (pdf, doc, xls, HTML 
etc.), sempre privilegiando o 
suporte digital.

O grande diretor desta mu-
dança tem sido o próprio poder 
executivo, na medida em que já 
se deu conta de que não dispõe 
de recursos humanos suficien-
tes para enfrentar a demanda 
da fiscalização que só cresce.    
O poder executivo tem não só 
legitimidade para ser a grande 
locomotiva deste processo de 

mudança como tem papel fun-
damental ao regulamentar esta 
transição.

Não menos importante é a 
maciça adesão do poder judici-
ário, responsável não só por va-
lidar e julgar as ações decorren-
tes dos atos burocráticos como 
também para estar em sintonia 
com as boas práticas de gestão 
da informação da sociedade ci-
vil organizada.

As tecnologias disponíveis 
estão perfeitamente integra-
das com os preceitos jurídicos 
vigentes em nível global, per-
mitindo com que o conceito 
de documento com valor legal 
extrapole o suporte material e 
minimize o uso de logística físi-

ca. Nos tempos modernos em 
que acesso à informação pode 
ser vital, nada mais racional que 
o uso do ciberespaço.

Mesmo para aqueles que ze-
lam pela segurança da informa-
ção, não há maneira mais segura 
que as tecnologias digitais, com 
seus algoritmos de criptografia, 
tornando impossível, em nosso 
atual estágio de conhecimento 
científico, acessar qualquer in-
formação protegida por tal ci-
ência. Por mais seguro que seja 
um cofre, independente de seu 
material, a criptografia digital é, 
de longe, a melhor proteção.

Para perpetuar a informa-
ção, a tecnologia nos permite 
migrar de uma determina-

da mídia (CD, DVD, BluRay, 
HVD) para as mais novas e 
inimagináveis formas  de  ar-
mazenamento,  com  simples  
comandos  de  replicação.  Não  
há suporte físico que permita, 
ao mesmo tempo, perpetuação 
interação digital em tempo real.

Se o objetivo é assegurar 
transparência, autenticidade e 
integridade das informações, 
a melhor e mais eficaz maneira 
é o suporte eletrônico em que 
devemos armazenar nossa his-
tória.

Portanto, eis o único cami-
nho que nos parece plausível 
tomar: o mundo eletrônico.  
Basta  agora  uma  simples  de-
cisão:  adotaremos  este  cami-

nho  pelo amor ou pela dor? Se 
demorar muito a chegar à uma 
conclusão, nem precisará pen-
sar. Os fatos falarão por si.

O vereador Lisandro Frederico é fundador e idealizador da ONG

Equipe da ONG em uma campanha de adoção

Autor: Alexandre Maiali

O Projeto adote Suzano é feito com voluntários que buscam conscientizar a população dos direitos dos animais

Quantas e quantas vezes agi-
mos em desacordo com o que 
sentimos e queremos?! E se tem 
uma coisa constrangedora, por 
mais que o outro não nos apon-
te isso, é dizer ou fazer algo em 
que não acreditamos. Aposto 
que você, assim como eu, já se 
sentiu meio ridículo por ter elo-
giado alguém que não merecia, 

ou ter concordado com alguma 
situação que não era exatamente 
o que imagina como correto.

É claro que para conviver 
em sociedade de uma forma 
educada, não devemos adotar 
atitudes “super sinceras” e aca-
bar magoando as pessoas des-
necessariamente.

Nem tudo que você tem 

como conceito, os nossos 
“achismos”, deve ser comuni-
cado. Porém cada um de nós, 
na nossa intimidade, precisa 
acolher os seus sentimentos, 
por mais que eles não sejam 
sempre tão nobres e bonitos!

Então vamos lá: Tá certo que 
nem tudo precisa ser falado. Por 
outro lado, suas atitudes, para 

serem verdadeiras, autênticas, 
precisam manifestar o que você 
sente. O nosso corpo comunica 
por si só, por mais que não use-
mos a voz para emitir palavras!

Adote atitudes corentes 
com que você acredita. Seja 
verdadeiro consigo mesmo! 
Fale e mantenha comporta-
mentos em sintonia. Eu, por 

exemplo, quando proponho 
que você viva mais feliz, me 
sinto na obrigação de, dia após 
dia, ser mais feliz e bem-suce-
dida. Afinal, é a minha verdade 
que está em jogo!

Coerência faz parte do seu 
sucesso. Acredite em você e 
seja autêntico!

Por Renata Adriane
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Quem está acima do peso 
sabe que todo e qualquer auxi-
lio é muito bem-vindo, e nesse 
caso os Florais de Bach podem 
ser uma ferramenta de gran-
de ajuda. Trabalhando quase 
sempre o fundo emocional da 
obesidade, os Florais atuam 
como uma terapia vibracio-
nal, corrigindo e equilibrando, 
medos, anseios e expectativas.

Em uma consulta floral, o 
terapeuta procura pesquisar 
qual a causa emocional do ga-
nho de peso. E uma combina-
ção exclusiva para cada pessoa 
(pois somos únicos), será fei-
ta, e assim o terapeuta conse-
gue trabalhar vários aspectos 
do ganho de peso do seu pa-
ciente. Podemos citar alguns 
exemplos:

Quando é necessário rom-
per padrões programados, em 
que se tem a repetição de erros 
(o regime se inicia na segunda 
feira e termina na terça, sem-

pre com a promessa de reco-
meça-lo na próxima segunda), 
utiliza-se o Floral Chestnut 
Bud.

Quando a sensação de im-
pureza bate na alma, Crab 
Apple promove a limpeza fí-
sica e emocional, funcionando 
como um poderoso desintoxi-
cante.

Perdeu o controle sobre 
sua alimentação? Cherry Plum 
pode ajudá-lo a evitar “assaltos 
noturnos à geladeira”.

Equilibrando a ansiedade 
Agrimony traz mais ânimo 
e alegria nesse momento de 
transição, que é o processo de 
perda de peso.

E quando a baixa autoesti-
ma predomina no emocional 
de quem está acima do peso, 
Larch auxilia, elevando a auto-
estima e evitando o desespero 
do fracasso.

Lembrando sempre que 
todo processo de emagreci-

mento, necessita de mudanças 
alimentares, e o Walnut traba-
lha esse aspecto.

Quando o desânimo e o 
esgotamento físico se fazem 
presente, nesse período tão de-
licado, Olive, pode funcionar 
como um tônico.

Podemos entender também 
que a obesidade pode indicar 
medos e necessidade de pro-
teção, insegurança, auto rejei-
ção, compensação da carência 
afetiva através da alimentação, 
e assim outros Florais podem 
ser indicados como: Heather, 
Chicory, Clematis, Impatiens, e 
até mesmo Gentian.

Devemos lembrar que to-
dos os Florais de Bach citados, 
devem ser combinados e reco-
mendados por um Terapeuta 
Floral habilitado, pois se tra-
tando de uma terapia vibracio-
nal, essa combinação é pessoal 
para cada pessoa.

Por Edson Bertolucci.

Quando os Florais de Bach podem dar 
uma “força” no seu emagrecimento

Estudantes e profissionais 
quebrando barreiras

Eduvoice conquista 
público paulistano Paulo Alberto de Santana, 

Engenheiro Civil e Palestrante 
Motivacional, para Jovens do 
Ensino Médio, Universitários, 
Profissionais Liberais e empre-
sas em geral, das mais distintas 
áreas de atuação: Encontrem 
sua força Interior para lutar e 
vencer suas dificuldades, bar-
reiras, bloqueios e impedimen-
tos que atrapalham a sua bus-
ca pelo progresso, felicidade e 
prosperidade.
•	 Jovens	 do	 Ensino	

Médio e Universitários: Mo-
tivação para encontrar um ca-
minho, apoio na escolha profis-
sional, na busca por objetivos, 
melhoria da autoestima e um 
sentido para a vida; 

• Profissionais	 Libe-
rais e Empresas: Motivação  
para o reencontro com sua for-
ça interior, na busca da felici-
dade, melhoria pessoal, profis-
sional, produtividade, trabalho  
em equipe, valorização do ser 
humano e um sentido para vida.

Doutora Elisabeth Valente
Advogada formada desde 

2002, Pós Graduada em direito 
Previdenciário e Direito Civil e 
Processual Civil, Presidente da 
comissão de Direitos Huma-
nos 2008 a 2010, Presidente da 
Comissão de Eventos de 2010 
a 2012, Presidente da Comis-
são da Mulher Advogada de 
2012 a 2014, Promotora legal 

da Coordenadoria da Mulher, 
Delegada de Políticas Públi-
cas Municipal, Coordenadora 
municipal do PRB Mulher de 
Embu das Artes, Presidente da 
Comissão de Mediação e Ar-
bitragem da OAB municipal 
2016, será empossada como 
presidente da Acaapesp  gran-
de São Paulo.

IZA CÁVÁRZÄM
Estética e Terapias Integrativas - Registro CRTH – BR 1647

www.izacavarzam.com.br - (11) 97654-7061

A Eduvoice – Estúdio e 
Produtora,  foi fundada no 
ano de 2000 pelo profissional 
de comunicação Eduardo Ro-
drigues e Iniciou no mercado 
oferecendo serviços de mestre 
de cerimônias e produções áu-
dio visuais para seus clientes. 
Com o tempo foi se inserindo 
no mercado de eventos corpo-

rativos e aprofundou-se com o 
tempo em eventos sociais, sen-
do desde sempre, uma referên-
cia em São Paulo.

Atualmente possui sede 
própria na Zona Norte de São 
Paulo e oferece uma gama de 
serviços de qualidade para o 
mercado áudio visual e prin-
cipalmente para o de eventos 

sociais, como por exemplo, 
formaturas, casamentos, en-
contros corporativos, festas 
de debutantes, entre outros. 
Especializados nos ramos de 
cobertura fotográfica, asses-
soria e decoração, transforma 
os sonhos de seus clientes em 
um evento de sucesso para ser 
recordado para sempre.
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No último tradicional 
Café da Manhã com Políticas 
de Negócios do ano de 2016 
que aconteceu no dia 30 de 
dezembro, recebemos a ilus-
tre presença do ex-deputado 
e atual presidente do PDT 
no Estado de São Paulo, Luiz 
Antonio Medeiros.

Agradecemos o Diretor de 
Assuntos Políticos da ACA-
APESP, José Evilasio de Jesus 
por ter trazido esse grande ar-

ticulador à ACAAPESP. 
Na ocasião estiveram pre-

sentes o presidente da ACA-
APESP do Município de São 
Roque, Adenilson Correia 
Kalunga, presidente da ACA-
APESP Sudoeste, Jose Pedro, 
presidente da ACAAPESP 
Guarulhos Americo Shallon 
entre outros.

Gratidão a todos que esti-
veram presentes.

Por Edson Bertolucci.

Café da Manhã com Políticas de Negócios 
encerra 2016 dos acaapespianos

Coaching e o processo de 
mudanças internas no ser humano
Planeje e realize a melhor viagem da sua vida: onde você está e onde você quer chegar?

A ACAAPESP convida 
você para participar de um cur-
so de autocoaching e lídercoa-
ching, com foco em liderança e 
motivação.

Seja o legítimo líder de 
sua vida!

O líder é aquele que prevê 
as necessidades, sabe tomar as 
decisões acertadas, encontra o 

melhor caminho para a reali-
zação do objetivo e conduz as 
pessoas a sua volta com sabe-
doria, inteligência, confiança 
e segurança, proporcionando 
o encontro com o melhor de 
cada um dos seus liderados.

Encontre as verdadeiras e 
melhores razões da sua vida e 
entre em ação!

A motivação, como a pró-
pria palavra traduz, é a razão, 
os motivos que te fazem entrar 
em ação!   

O que é Coaching?
Coaching é um processo es-

truturado que utiliza ferramen-
tas e metodologias cientifica-
mente validadas assessorando 
pessoas a realizarem seus ob-
jetivos de maneira otimizada e 
eficaz.

O Coaching proporciona  
clareza para definir e atingir ob-
jetivos nos variados aspectos 
da vida. Auxilia o ser a- Iden-
tificar e superar os bloqueios 
que estão impedindo o alcance 
dos seus objetivos. Desenvolve 
o foco, competências, planeja-
mento e ações para a que os ob-
jetivos sejam alcançados e é um 
suporte eficaz para promover 
mudanças, sendo um poderoso 
meio de evolução e transfor-
mação pessoal e professional, 
um método de encontrar au-
toconhecimento (inteligência 
emocional e social), flexibili-
dade, equilíbrio, qualidade e 
satisfação em todos os setores 
da sua vida!

A ACAAPESP te leva até lá, 
no seu sucesso.

Por Renata Adriane
Nem sempre a educação 

que tivemos favorece deci-
dir, bancar o que queremos. 
Contudo uma educação li-
bertadora é aquela que nos 
prepara para saber o que 
é melhor para cada um de 
nós. Certezas, nunca tere-
mos, mas precisamos ter 
coragem para levar adiante 
aquilo que acreditamos.

A escolha nos obriga a 
ser responsáveis pelos nos-
sos atos. E ter dimensão do 
que desejamos já é um belo 
começo para dias mais pro-
missores. Quem escolhe 
sabe que deixou para traz 
uma série de outras opor-
tunidades, mas entende que 
resolveu focar no que acre-
dita ser melhor.

Ser responsável é algo 
libertador porque nos dá 
dimensão do que está atre-
lado a nós e então cabe nos-
sas intervenções, atitudes e 
ações, e acalma o espirito 
para àquelas situações que 
sabemos ser exteriores às 
nossas vontades e opiniões.

Saber escolher é verda-
deiramente um exercício de 
cidadania. De manifestar o 
que desejamos e trabalha-
mos para realizar.

A escolha é política 
pura! Mas aquela que se 
ampara no significado real 
da palavra. Arte ou ciência 
de governar. Porque quem 
escolhe e tem consciência 
de suas escolhas está gover-
nado sua própria vida. Está 
sendo gestor da mais nobre 
das nossas competências, 
que é administrar a nossa 
existência.

E que nós nunca tenha-
mos medo de escolher! A 
vida nos exige coragem 
para bancar nossas atitu-
des, sempre.

Faça escolhas adequa-
das e saiba que esse é o ca-
minho para uma vida com 
maiores realizações.

Você é livre 
para fazer suas 

escolhas
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O IAB (Instituto Apoio 
Brasil) surgiu através de 
vertentes e foi incentivado 
pela ACAAPESP e acaapes-
pianos. Através de seu pre-
sidente José Pedro, a ACA-
APESP sudoeste e IAB vêm 
realizado inúmeros eventos 
de clamor social trabalhan-
do a prevenção de pessoas 
desaparecidas e realizando 
mutirões de saúde em São 
Paulo e nas cidades do Es-
tado. No último dia 15 de 
janeiro, aconteceu o décimo 
mutirão só no município de 
Mairinque. 

A nossa gratidão se es-
tende nestas ações a to-
dos voluntários e diretoria, 
em especial ao presidente 
nacional da ACAAPESP 
Alan Montoro, ao jornalis-
ta Sérgio Osicran, arquiteta 
Camila González, ao nos-
so diretor de Saúde Prof. 
William Abrao Saad e o vice 
presidente, Dr.Janio Costa. 
Agradecemos também o 

vereador presidente da câ-
mara de Mairinque, Kiochi 
e o vereador Dr. Aléxandre, 

veterinário de São Roque, 
ao Luiz Carlos e Dr. Cesar, 
do hospital da Nova Cacho-

eirinha.
 Fraterno Abraço !
Presidente: José Pedro 

Cornelio - IAB E ACA-
APESP REGIÃO SUDO-
ESTE

IAB Motivada Pela ACAAPESP

A falta de confiança dos con-
sumidores e dos investidores, 
diante de um cenário político e 
macroeconômico deteriorado 
ao longo de 2015, provocou 
uma fuga em massa de capitais 
do país. Afinal, quem gostaria 
de deixar seu rico dinheirinho 
investido onde sequer se sabia 
se haveria ou não impeachment 
e qual seria a política econômi-
ca adotada?

Em 2016, com a finalização 
do processo de impeachment e 
com as promessas de uma re-
forma econômica, empresários 
e consumidores voltaram a ter 
confiança na economia brasi-

leira. No entanto, em razão da 
deterioração no mercado de 
trabalho, não houve aumento 
nem na produção nem no con-
sumo, o que fez com que os 
indicadores macroeconômicos 
continuassem bastante ruins. 
Além disso, a incerteza conti-
nua batendo à nossa porta: será 
que Michel Temer conseguiria 
passar todas as propostas para 
salvar a economia brasileira?

Os economistas ainda não 
fecharam todos os dados de 
2016, mas, na última semana 
de dezembro, o Boletim Focus 
divulgou uma previsão para o 
ano de 2017.

Para 2017, a estimativa do 
mercado financeiro para a in-
flação é de 4,85%; para o PIB, 
a estimativa de crescimento 
é de 0,50%. Espera-se que o 
BACEN cortará a taxa de juros 
para 10,5% e a taxa de câmbio 
chegue em R$ 3,50.

Agora é esperar para ver. E 
esperar um ano com mais con-
fiança e menos polêmica.
Observação:	 o	 conteúdo	

dos artigos da autora são de 
sua	 exclusiva	 responsabili-
dade. As opiniões expressa-
das	não	refletem	as	opiniões	
da BM&FBOVESPA.
Por:	Maiara	Madureira

Previsão da inflação 
e do PIB para 2017

Se	o	Brasil	no	ano	de	2016	pudesse	ser	resumido	em	uma	única	palavra,	ela	seria	“confiança”.
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O funcionário público inteligente pensa no futuro

Presidente, qual o objetivo 
do manual?

“Padronizar a abordagem e 
oferecer um atendimento com 
excelência a todos aqueles que 
procurarem a Câmara Munici-
pal de São Bernardo do Campo. 
Indicamos como o ente políti-
co e seu colaborador podem se 
portar frente aos munícipes e 
suas demandas.”

A quem se destina?
“Principalmente aos novos 

comissionados que prestam 
serviço nos gabinetes dos vere-
adores. Essas sugestões não são 
direcionadas aos funcionários 
de carreira, servidores públicos 
da Câmara.

Todos os entes políticos e 
colaboradores que receberão os 
munícipes poderão utilizar as 
dicas, orientações e recomen-
dações do nosso manual como 
prática de bons costumes. 

Como esta Casa se renovou 
muito neste último pleito, ire-
mos receber cerca de 200 fun-
cionários novos. Muitos deles 
nunca trabalharam em uma re-
partição pública. É importante 
que eles tenham um direciona-
mento e é isto que queremos 
com este manual.”

Quais são os itens mais 
importantes,	 aqueles	 que	
devem ser destacados?

“Todos são importantes 
como, por exemplo, a pontu-
alidade, o tratamento dado ao 
munícipe, os cumprimentos e 
saudações. 

Também merece atenção o 
atendimento feito através do 
telefone, que, assim como a 
Internet, deve ser usado com 
moderação. Evite acessar sites 
impróprios e enviar mensagens 
com conteúdo inadequado no 
horário do expediente.

Vamos zelar pelo patrimô-
nio público para não danificar 
os equipamentos. Respeitar as 
vagas de estacionamento reser-
vadas aos idosos e deficientes.

Seja educado e mantenha 
um bom relacionamento pro-

fissional. Se estiver namorando 
um colega, seja discreto. Caso 
seja necessário repreender al-
guém, não o faça na frente dos 
outros. Não fume perto de 
quem tem alergia à fumaça do 
cigarro. Uma pequena gentileza 
faz toda diferença.

Tratamos também da apre-
sentação pessoal, do uso de cra-
chá e de trajes adequados. Evite 
transparências, sutiã aparente, 
decotes, roupas muito curtas. 
Para os homens, não use chine-
los, bermudas, regatas, bonés, 
camisas de times de futebol.

Tudo isso para que as pesso-
as que vêm à Câmara Municipal 
sejam bem recebidas, em um 
ambiente agradável e organiza-
do.”

Por que o senhor incluiu 
recomendações de vestuário 
para os funcionários?

“O vestuário é uma espécie 
de ‘cartão de visita’. Inclusive, 
várias profissões pedem o uso 
de uniforme. Nossa intenção 
é evitar trajes inadequados no 
ambiente de trabalho, como os 
que mencionei anteriormente. 
Enfatizo que não tratamos ape-
nas da questão da vestimenta, 
mas também da qualidade do 
atendimento ao munícipe.”

Esses procedimentos se-
rão	obrigatórios?

“Não são medidas punitivas 
nem proibitivas, são apenas re-
comendações. 

Acredito ser válido promo-
ver esse tipo de debate e refle-
xão, já que é a primeira vez que 
algo assim é proposto na Câma-
ra.”

Como o senhor avalia a 
repercussão do manual?

“Fui surpreendido pela re-
percussão em diversos veículos 
de comunicação, mas estou sa-
tisfeito com o resultado. A gran-
de maioria das pessoas aprovou 
as orientações. Elas concordam 
que, tanto o ente político quan-
to seus colaboradores, devem, 
antes de tudo, prestar um bom 
serviço à população.”

A Lei da Aprendizagem, 
como é conhecida, traz inúme-
ras vantagens para os aprendizes 
e também para os empregado-
res, o principal motivo está no 
aspecto significativo de inserir 
os adolescentes e jovens inician-
tes no mundo do trabalho, ofer-
tando a possibilidade de ingres-
sarem em seu primeiro emprego. 
Segundo Eduardo Canova, dire-
tor do Departamento de Educa-
ção da ACAAPESP, a legislação 
possui uma finalidade social. 
Todo o adolescente ou jovem 
que faz a aprendizagem tem a 
oportunidade de sair qualificado 
a exercer uma profissão. Todas 
as empresas de médio e grande 
porte são obrigadas a contratar 
e matricular os seus aprendizes 
nas instituições formadoras.  “A 
lei obriga que o aprendiz esteja 
estudando, caso não tenha con-
cluído o ensino médio, o que é 
um fator muito positivo. Além 
disso, esse aprendiz ajuda a mo-
vimentar a economia local. É 
alguém que está gerando renda, 
consumindo e, muitas vezes, 
ajudando no sustento da famí-
lia”, afirma Canova.

Para as empresas, a Lei da 
Aprendizagem também é pro-
missora e gera a oportunidade 
de formar um profissional de 
acordo com o perfil, as carac-
terísticas, os valores e a missão 
propostos por aquela organi-
zação e que, por isso, tem um 
grande potencial de crescimen-
to. “No futuro, após o término 
do contrato de aprendizagem, o 
adolescente ou jovem pode ser 
alocado em novas funções e car-
gos, reduzindo processos seleti-
vos e treinamento”, diz o diretor

Quem pode ser aprendiz?
Aprendiz é o adolescente ou 

jovem entre 14 e 24 anos que 
esteja matriculado e frequen-
tando a escola, caso não tenha 
concluído o ensino médio, e 
inscrito em programa de apren-
dizagem (teoria mais a prática 
profissional em uma empresa). 
Para ser contratado, o jovem e 
adolescente precisa apresentar 
documentação completa - Car-
teira de Trabalho, RG e CPF e 
comprovante de matrícula no 
ensino regular, caso não tenha 
concluído o ensino médio.
Qual	o	custo	e	benefícios	

da inclusão de um aprendiz 
em sua empresa?

Contratar um aprendiz é ba-
rato e tem vantagens, mas não 
significa trocar a vaga de um 
adulto por uma de um jovem, até 
porque o número de vagas que 
as empresas podem disponibi-
lizar para aprendizes é limitado 
por lei. O contrato de aprendi-
zagem tem duração máxima de 
até dois anos, exceto para pesso-
as com deficiência (PcD). Além 
disso, os adolescentes aprendi-
zes não podem ocupar cargos 
em locais insalubres. A Lei da 
Aprendizagem segue as diretri-
zes do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, portarias do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego 
e a Lista das Piores Formas de 
Trabalho Infantil (Lista TIP).

Quais os descontos nos 
encargos?

O governo reduziu de 8% 
para 2% a alíquota de contribui-
ção do FGTS para a contratação 
de aprendizes. Se a empresa já 
estiver registrada no Simples, 
não há problema. Trata-se de 
mais um item que facilita a con-
tratação do aprendiz, pois não 
há aumento na contribuição 
previdenciária.A remuneração 
mínima do aprendiz tem como 
referência o salário mínimo/
hora ou condição mais favo-
rável, mas o empresário é livre 
para estipular qualquer valor de 
salário acima desse mínimo esti-
pulado pela lei, para saber mais 
sobre como contratar um apren-
diz, confira a cartilha da apren-
dizagem elaborada pelo Minis-
tério do Trabalho e Emprego 
disponível no endereço: http://
portal.mte.gov.br/politicas_ju-
ventude/aprendizagem.htm.

Por Eduardo Canova, Dire-
tor do Depto de Educação da 
ACAAPESP.

Entrevista com 
Pery Cartola

A importância da Lei de Aprendizagem 
para os jovens profissionais

Foto: Oscar Jupiraci


