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ESPAÇO PARA IMAGEM

O ano de 2019 foi muito especial 
para Fraternidade São João Paulo 
II tivemos muitos privilégios, como 

a criação do nosso próprio jornal im-
presso, de receber 500 jovens espalha-
dos pelo Brasil gratuitamente para o 
retiro de carnaval 2019, novas parce-
rias, o lançamento de músicas inéditas 
que estão tocando em todas as plata-
formas digitais, a gravação ao vivo do 
II CD “Fome Insaciável”. 

No meio do ano fizemos o primeiro 
“arraiá da Fratê”, adquirimos uma Casa 
onde serão realizados todos os even-
tos da FSJPII.

Viajamos pelo Brasil a fora levando 
nosso carisma para outras comuni-
dades, foram momentos marcantes 
com desafios e tantas outras con-
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SOBRE A FRATERNIDADE

A Associação Fraternidade São João 
Paulo II é um instituto de vida religiosa 
com atividades filantrópicas. Fundada 
em 01 de maio de 2012, por inspiração 
do Padre Ailton F. Cardoso e alguns 
leigos apoiadores sensibilizados em 
desenvolver esta obra, tem como prin-
cipal intuito formar rapazes com voca-
ção religiosa. 

Mas a Fraternidade vem crescendo e ex-
pandindo seus trabalhos, hoje formam 
leigos consagrados através de suas 
Shekinah’s (grupos que se reúnem uma 
vez por semana) que atingem hoje mais 
de 300 jovens e 100 adultos, além de 
suas obras sociais, como a casa de recu-
peração para adictos e a assistência as 
suas famílias, partilha do pão (dividem 
o seu almoço com os que procuram), 
missão de rua, evangelização nos pre-
sídios, catequese em escolas públicas, 
Dynamus (encontro onde os jovens se 
expressam pela arte, música) entre ou-
tras ações, sempre com a espiritualida-
de inspirando seus trabalhos.

VIRADA DA PAZ DA FRATÊ 2020   
Por FSJPII

quistas. E para nossos parceiros mo-
mentos inesquecíveis!

Por isso nós da FSJPII passamos a vira-
da do ano agradecendo e adorando a 
Jesus Eucarístico.

Nada poderia ser diferente, nada po-
deria terminar e começar, se não esti-
véssemos aos pés de Jesus Eucarístico. 
Graças e louvores demos a Ti Jesus, no 
lugar onde o Senhor nos plantou, nós 
florescemos e construímos a Casa de 
Evangelização.

A virada da Fratê neste local tão so-
nhado que o Senhor deu para nós, é 
um marco para a comunidade.

Que 2020 nos traga todas as certezas 
necessárias e o desejo de ser Todo de 
Jesus por meio de Maria.

P
orque as pessoas sadias adoecem? 
Porque cada vez mais entramos em 
nós e encontramos um vazio imen-

so? Porque tantas perguntas? Vidas e 
mais vidas se perdem, onde estão os 
nossos sonhos? Porque as pessoas ar-
rancam o próprio direito à vida, se jo-
gando a morte?

Se é verdade que existe um Deus que 
morreu e ressuscitou, se é verdade que 
para tudo há um final feliz, porque pa-
rece que esta geração não deu certo e 
não está dando certo? É porque ainda 
não chegou ao fim! 

Desde 2015 o carnaval na Fraterni-
dade São João Paulo II não é mais o 
mesmo. A cada ano centenas de jo-
vens são impactados e tem tido suas 
vidas transformada, tudo pelo amor 
de Deus que eles descobrem que não 
acaba na quarta-feira de cinzas!

FSJPII

RETIRO DE CARNAVAL 2020!
DESPERTA TU QUE DORMES!
Por  FSJPII

O evento ocorre nos 4 dias de Carna-
val, neste encontro o intuito é resga-
tar os jovens que se perderam e evitar 
que outros jovens s percam, ou seja, 
iniciem na vida com entorpecentes, 
como?

Ensinando-os a viver o amor de Cris-
to através da palavra na linguagem 
que eles possam entender através da 
cultura, como? Com apresentação te-
atral, artes, Stand-up, danças e muita 
música, tudo elaborado pela própria 
Fraternidade!

Você tem a chance de viver ou fazer 
um jovem a viver o melhor carnaval da 
sua vida, não perde isso!

Acesse o site: fsjpii.com/desperta e 
adquira seu ingresso!
Faixa etária para compra de ingressos 
é de 14 a 30 anos.
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N
os últimos anos, vimos que temas como 
ecologia e sustentabilidade estão sendo 
bastante explorados tanto no Brasil como 

no mundo, como prática a se ter um mundo e 
uma saúde melhor. Muitas pessoas estão aderin-
do à prática de fazer em casa hortas suspensas 
ou hortas horizontais.

O grande questionamento é o lugar a se fazer 
essa horta. O ideal nesse tipo de horta é plan-
tar sempre próximo a janelas e em sacadas para 
que a plantinha pegue sol. A escolha da planti-

variedades

HORTAS SUSPENSAS
Por Macela José Silva, Bióloga

nha preferida tem sido temperos das mais varia-
das possíveis como Alecrim, Hortelã, Cebolinha, 
Salsinha, Manjericão, etc., pois são fáceis de cui-
dar e as mais utilizadas nas receitas brasileiras.

Esses temperos podem ser plantados em pal-
lets, vasos, latas, caixas de madeira, garrafas 
pet, potes variados que podem ser encontrados 
facilmente no comércio ou você pode usar da 
criatividade e fazer o seu próprio vaso, mas sem-
pre lembrando que tem que ser feito um furo no 
fundo do recipiente para a água escorrer e não 
apodrecer a raíz.

Os benefícios em ter uma horta suspensa em 
casa são muitos. Alimentação mais saudável é 
o maior deles, pois você irá consumir hortali-
ças sem agrotóxicos, tendo assim um produto 
orgânico, incentiva um maior consumo de fo-
lhas e saladas, além de uma decoração bonita 
e natural.

A sua saúde e o meio ambiente agradecem.  
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AGUARDANDO
ANÚNCIO

(REGINA CURSO)

A
tualmente 4 bilhões de pessoas possuem 
um smartphone, e o tiram mais de 200 
vezes do bolso por dia, fora o uso de ta-

blets, notebooks e outros aparelhos. Falando 
especificamente dos smartphones, as pessoas 
vivem grudados nesses aparelhos por serem 
úteis e divertidos e de podermos leva-los a to-
dos os locais.

Mas o que pouca gente sabe é que por trás dos 
ícones coloridos e apps de nomes engraçadi-
nhos, as “gigantes” da tecnologia fazem um es-
forço consciente para nos manipular, usando 
recursos da psicologia, da neurologia e até dos 
cassinos. O smartphone é tão viciante quanto 
uma máquina caça-níqueis que é o jogo que 
causa mais dependência, quatro vezes mais que 
qualquer outro jogo de apostas.  Se diz atual-
mente que a internet é a maior máquina de per-
suasão e vício já construída. 

Várias pesquisas mostram que as pessoas estão 
mais dependentes do que era imaginado, uma 
pesquisa aqui no Brasil, mostra que 30% das 
pessoas tem problemas com o uso excessivo, 
como dificuldade de concentração e insônia e 
32% das pessoas já tentaram maneirar seu uso 
por conta própria sem sucesso.

As pessoas nem percebem, que estão o tempo 
todo com a cara enfiada na tela nos momentos 
mais impróprios, como quando atravessam a 
rua, dirigindo, na praia, num show, etc. Está ha-
vendo um sequestro da atenção, da consciên-
cia, da perspectiva da pessoa se conectar com o 
mundo a sua volta, disse um psicólogo do Gru-
po de Dependência Tecnológica do Hospital das 
Clínicas da USP. 

Estudos mostram que o uso excessivo de smar-
tphone está ligado a um aumento das taxas de 
ansiedade, de depressão e déficit de atenção, in-
clusive com alterações na estrutura do cérebro.  
Os sintomas começam a se manifestar quando a 
pessoa gasta mais de 3 horas por dia no celular, 
o brasileiro já gasta em média 3h10 em média, 
segundo pesquisa realizada.

Através de um fenômeno chamado de progra-
mação variável de recompensas, há uma maior 
liberação de dopamina mesmo quando não 
há eventos benéficos que nos dê prazer como 
acontece com a nicotina e a cocaína. E na ver-

dade, há uma maior liberação de dopamina na 
antecipação do prazer e na incerteza de con-
seguir a meta, as empresas sabem disso e dão 
uma pequena dose de dopamina quando você 
vê que alguém gostou ou comentou algo sobre 
sua postagem. 

O que as empresas querem de você é a sua aten-
ção! E cada vez mais apps são criados e novos 
mecanismos para prender sua atenção e vicia-
rem ainda mais.
Quais são os mecanismos e estratégias para ge-
rarem compulsão? São eles: as notificações, pois 
saltam a tela e chamam sua atenção; recom-
pensa variável, pois você nunca sabe o que vai 
aparecer no app e isso gera ansiedade e curio-
sidade; gamificação, utilizando pontos ou re-
compensas para você ficar mais tempo no app; 
ilusão de controle quando você rola a tela para 
baixo como se fosse na máquina caça níqueis; ti-
meline algorítmica quando o algoritmo escolhe 
o que você vai ver e não é você quem escolhe 
e isso gera compulsão, pois a pessoa não quer 
correr o risco de perder nada.

Todas as empresas utilizam esses mesmos re-
cursos para viciar você, Facebook, Instagram, 
Youtube, Netflix entre outros. Não há nenhum 
bonzinho, pois todas elas querem o lucro, pois 
são capitalistas.
 
A internet tem um conteúdo infinito para esco-
lher; podemos assistir a entretenimentos em te-
las de todos os tamanhos, conversar por vídeo, 
interagir anonimamente graças à avatares, par-
ticipar de protestos pela internet, apoiar causas 
ou criticar políticos... No entanto, as pessoas es-
tão tendo dificuldades para fazer amigos. 

Estudo mostra que a maioria das pessoas fazem 
amizades em locais de trabalho, em escolas, isto 
é, a presença física e as interações reais são im-
portantes e não as virtuais, levando a solidão, 
ansiedade, depressão e que afeta a formação de 
famílias.

Podemos estar viciados em nossos smartpho-
nes, mas não podemos ser escravos deles. O que 
podemos fazer então para retomar o controle?  
Desligue as notificações dos aparelhos, use fer-
ramentas do celular para ver quanto tempo es-
tamos passando no smartphone e restringir seu 
uso bloqueando e limitando o uso dos apps.

MUITO CUIDADO COM AS TELAS! ELAS VICIAM!
Por Dr. Carlos Amino, Pediatra

saúde & nutrição

Pediatra Dr Carlos J. Amino
Especialista em pediatria e puericultura, CRM: 78810
Contato: (11) 5051-1904
www.drcarlosamino.com.br
Instagram: @drcarlosamino 
Facebook: Dr. Carlos Amino
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A
tualmente a cada ano que passa vemos mais 
e mais pessoas serem identificadas com o 
diagnóstico de intolerância à lactose. Isso 

tem exigido das pessoas que possuem essa in-
tolerância uma dieta que por muitas vezes bem 
restritiva, como não consumir leite e derivados 
de leite, como os alimentos feitos a partir do lei-
te, como bolos, pão de queijo, pão doce, pudim, 
manteiga, queijo, iogurte, requeijão, sorvete, 
chocolates ao leite, entre outros. 

A Dra. Nicole Geovana nos explica que os princi-
pais sintomas da intolerância à lactose incluem 
dor abdominal, diarreia, gases, flatulência, in-
chaço abdominal e, ocasionalmente, vômitos. 

As dores abdominais são tipo cólica e normal-
mente são sentidas ao redor do umbigo ou no 
baixo ventre. As fezes podem ser mais aquosas, 

volumosas e conter espuma. O limite de tolerân-
cia à lactose é variável de pessoa para pessoa, 
por isso a atitude de restringir parcialmente ou 
completamente tem que ter a orientação de 
uma nutricionista ou médico.

Para complementar a sua dieta de restrição a 
lactose, sugerimos uma dieta bem variada com 
frutas, verduras de folha verde escuro e casta-
nhas para contemplar os nutrientes como o cál-
cio e a vitamina D.

Quem tem intolerância à lactose também pode 
optar por comprar a enzima lactase (em cápsu-
las ou gotas), que facilita a digestão da lactose 
e ajuda a diminuir os sintomas provocados pela 
intolerância. Adicionada ao leite e após 24 horas 
de refrigeração na geladeira, a mistura pode ser 
usada para beber ou para fabricar alimentos que 

O novo vírus é apontado como uma variação 
da família coronavírus. Os primeiros foram 
identificados em meados da década de 1960, 

de acordo com o Ministério da Saúde.

A variação originada na China foi nomeada ofi-
cialmente pela Organização Mundial de Saúde 
como “Doença Respiratória de 2019-nCoV” em 
30 de janeiro. Ainda não está claro como ocor-
reu a mutação que permitiu o surgimento do 
novo vírus.

Outras variações mais antigas de coronavírus, 
como SARS-CoV e MERS-CoV, são conhecidas 
pelos cientistas. Eles também chegaram aos hu-
manos por contato com animais: gatos, no caso 
da Sars, e dromedários, no vírus Mers.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu o 
primeiro alerta para a doença em 31 de dezem-
bro de 2019, depois que autoridades chinesas 
notificaram casos de uma misteriosa pneumonia 
na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 
milhões de habitantes,sétima maior cidade na 
China. É comparada com a cidade de São Paulo, 
que tem mais de 12 milhões de habitantes.

O surto inicial atingiu pessoas que tiveram algu-
ma associação a um mercado de frutos do mar 

em Wuhan – o que despertou a suspeita de que 
a transmissão desta variação de coronavírus 
ocorreu entre animais marinhos e humanos. 

O mercado foi fechado para limpeza e ainda 
não se sabe como se deu a primeira transmissão 
para humanos. A suspeita é que tenha sido por 
algum animal silvestre.

O tipo de animal e forma como a doença foi 
transmitida ainda são desconhecidos. Uma hi-
pótese é que o novo vírus esteja associado a 
animais marinhos.

Entretanto, ao menos duas pesquisas apontam 
outras possibilidades: uma delas cita a cobra e 
morcegos que os chineses usam em sua culiná-
ria para fazer sopas.

Foram identificados sintomas como febre, tosse, 
dificuldade em respirar e falta de ar. Em casos 
mais graves, há registro de pneumonia, insufici-
ência renal e síndrome respiratória aguda grave.

Podendo levar à morte caso o paciente esteja 
com a sua imunidade baixa, ou pessoas com 
idade avançada.

Ainda não há vacina disponível. A Coalizão de 
Inovações em Preparação para Epidemias (Cepi) 

TENHO INTOLERÂNCIA À LACTOSE: O QUE DEVO COMER?
Por Kátia Lucinio, Nutricionista • CRN: 2182 • Fonte: medicoresponde.com.br com a Dra. Nicole Geovana, Medicina de Família e Comunidade

CORONAVÍRUS, ALERTA MUNDIAL
Por Jorge Santos • Fonte: G1 e Ministério da Saúde

saúde & nutrição

levam leite na receita. As empresas alimentícias 
colocaram no mercado vários tipos de alimen-
tos sem lactose, portanto, deve-se prestar aten-
ção aos rótulos dos produtos, pois mesmo que 
aparentemente não sejam oriundos do leite, po-
dem conter leite ou ser derivado.

– grupo internacional para o controle de doen-
ças – liberou um fundo financeiro para a elabo-
ração de uma vacina para o 2019-nCoV, o novo 
coronavírus. Rússia e Estados Unidos também 
estão trabalhando, sendo que os americanos 
prometem em três meses já começar a fazer os 
primeiros testes em humanos.

Algumas medidas para a não contaminação en-
tre pessoas estão sendo divulgadas pelas auto-
ridades sanitárias.

Se apresentar febre alta, tosse, e que tenha feito 
uma viagem para a China. A pessoa deve pro-
curar um atendimento mais próximo de sua re-
sidência. Usar uma máscara, e manter a higiene 
das mãos.

COMO PREVENÇÃO:

1. Lavar as mãos com sabão. Importante, 
toda a mão deve ser bem ensaboada, fren-
te e atrás. Esfregando em detalhes. Usar 
toalha descartável que servirá para fechar 
a torneira e abrir a porta do local.

2. Usar álcool gel sempre.
3. Deixar janelas abertas para circular o ar no 

ambiente.
4. Viver sua vida normal.
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O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta 
sexta-feira (3) que o governo vai recorrer da 
decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que 

suspende a resolução que reduz o valor do DPVAT, 
o seguro obrigatório de veículos. 

“É lógico que [o governo] vai recorrer. A Advocacia-
Geral da União, o próprio nome diz, é para defender 
o governo. Conversei com André Mendonça 
(ministro da AGU). Ele vai questionar essa questão 
no Supremo. Não reclamo de decisões do Supremo, 
eu respeito”, afirmou Bolsonaro.

Na última semana de atividades do Judiciário 
antes do recesso, que teve início após o dia 20 
de dezembro, a corte suspendeu uma medida 
provisória editada pelo Palácio do Planalto que 
extinguia o DPVAT. O Conselho Nacional de 
Seguros Privados, vinculado ao Ministério da 
Economia, editou resolução reduzindo em até 86% 
o valor do seguro para este ano. O valor para carros 
de passeio, que em 2019 era de R$ 16,21, caiu para 
R$ 5,21 em 27 de dezembro, com a publicação da 
resolução do CNSP (Conselho Nacional de Seguros 
Privados).

Quatro dias depois, porém, em 31 de dezembro, 
voltou ao valor de R$ 16,21, desta vez após uma 

liminar (decisão provisória) do presidente do STF, 
Dias Toffoli, suspender a resolução com a redução 
dos valores.

É por isso que o DPVAT está, por enquanto, com 
o mesmo valor do ano passado. O calendário de 
pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores) começa a vencer na 
próxima semana em diversos estados e, com isso, 
tem início também o prazo para acertar o DPVAT.

Gasto tradicional do pacote das despesas de 
início de ano, o seguro obrigatório em 2020 
ainda depende de uma decisão final da Justiça. 
Por enquanto o Planalto deve cumprir a decisão 
judicial, mas busca novas alíquotas para o DPVAT, 
sem definição de valores por enquanto.

O problema é que quem não pagar o DPVAT no 
prazo não consegue quitar o licenciamento do 
veículo, e fica com a documentação irregular, 
sujeito a multa.

O pagamento do DPVAT não segue um calendário 
unificado, mas em geral, acompanha a quitação 
do IPVA, que é recolhido pelos estados.

Em São Paulo, o imposto do carro começa a vencer 
no dia 9 de janeiro para os veículos com placa 

terminada em 1. Essa é a data final para acertar o 
valor integral com desconto ou a primeira parcela.
Em fevereiro, o proprietário ainda pode fazer 
o pagamento em cota única, e esse também 
é o prazo final para o pagamento do seguro 
obrigatório no caso dos veículos com placa final 
1, dia 11 de fevereiro, segundo o calendário da 
Secretaria Fazenda e Planejamento de São Paulo.

É possível consultar o vencimento de todos os 
estados no site da Seguradora Líder, consórcio 
de seguradoras que administra o DPVAT e que 
informa que os preços são os mesmos de 2019. O 
relator, ministro Edson Fachin, concedeu liminar 
para suspender a MP. Para ele, como o sistema 
de seguros integra o sistema financeiro nacional, 
a Constituição exige que o Congresso aprove lei 
complementar para efetivar mudanças.

Criado em 1974, o DPVAT tem como objetivo 
criar uma ampla rede de pagadores os donos 
dos veículos responsáveis pela indenização de 
qualquer vítima do trânsito, inclusive pedestres.

Em dez anos, indenizou mais de 4,5 milhões de 
acidentados no trânsito. Além de coberturas 
em caso de mortes, e em alguns casos gastos 
hospitalares e sequelas permanentes.

E
stes pequenos ou grandes possuem parasitas, 
mesmo que sejam bem tratados. O perigo 
existe e o risco de contaminação e alergias 

pode acontecer.

Evitar que os queridinhos abusem e tomem conta 
da cama ou do sofá, põe você em contato com 
os parasitas como o carrapato, a pulga que 
adoram se hospedar nos animais. O veterinário 
pode ajudar no tratamento e evitar a presença 
destes parasitas.
  
Muitas pessoas saem para o trabalho, as crianças 
vão para a escola e quando chegam em casa, 
pegam seu cachorro e já saem trocando caricias, e 
alguns se deixam tomar uma lambida na boca, nas 
orelhas, enfim carinho.

A verdade e que tanto os humanos como os 
animais estão com suas bocas cheia de bactérias. 

Os veterinários e médicos virologistas afirmam 
que lombrigas e giárdias podem ser transmitidas 
do cão para o seu dono através de uma lambida 
isto porque os cachorros passam boa parte de 
seu dia com sua língua e seu nariz em locais 
desagradáveis, dejetos de outros animais, ou 
o xixi do outro, fazendo uma limpeza nas suas 
partes intimas.

Sempre tem aquela parada para colocar o focinho 
em ação. Neste momento eles acabam entrando 
em um mundo cheio de bactérias. e uma infinidade 
de germes.

Por isso não e que seu animal seja um risco mesmo 
com suas vacinas e vermífugos em dia, mas o ideal 
é evitar. A prevenção é uma das maneiras para você 
ficar tranquilo: Manter o ambiente que os animais 
costumam ficar sempre bem limpo, higiênico e 

com cuidados frequentes do veterinário.

Nem tudo é notícia ruim. Cientistas do Arizona nos 
estados unidos fazem estudos sobre micróbios 
que os pets carregam e como podem fazer bem 
para a saúde de humanos, pois estes micróbios 
possuem um  efeito probiótico em nosso corpo.

Vários voluntários estão na pesquisa levando 
lambidas para a pesquisa, o resultado foi uma 
melhora no funcionamento do intestino.

Uma outra pesquisa mostra que os pets ou gatinhos 
em contato com as crianças, proporcionam um 
aumento da imunidade além do conforto mental 
nas trocas de caricias.
 
O bom é manter a saúde tanto dos animais como 
a sua em boas condições e que os abraços sejam 
fraternos. Quem não gosta de carinho?       

GOVERNO IRÁ RECORRER DA DECISÃO DO STF SOBRE DPVAT
Por Jorge Santos • Fonte folhapress

SEU CACHORRO OU SEU GATO PODEM SUBIR NA CAMA?
Por Jorge Santos • Fonte site dicasonline

economia & variedade
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I
nicialmente menciona-se o comprometimento orga-
nizacional, com destaque no afetivo. Baseado neste 
referencial, o comprometimento organizacional pode 

ser elucidado quando o indivíduo se identifica com 
uma organização particular e com suas metas, devido 
a um estado pessoal, desejando alcançar os objetivos 
explicando como o indivíduo pode assumir um impor-
tante papel nos diversos tipos de relações laborais no 
local de trabalho (MOWDAY; STEARS; PORTER., 1979).
 
O comprometimento organizacional possui, em sua 
natureza, diversas definições, as quais podem ser clas-
sificadas em três grandes categorias: 1. aquelas que 
possuem características similares com uma orientação 
afetiva; 2. aquelas baseadas em custos; e 3. aquelas vol-
tadas à responsabilidade moral por parte do indivíduo 
em relação à organização (MEYER; ALLEN, 1997). 

Nesse caso, percebe-se que o comprometimento dos 
colaboradores se deve pelas relações de caráter emo-
cional, classificado como sendo o comprometimento 
organizacional afetivo, onde os colaboradores possuem 
altos índices de comprometimento e estão entusiasma-
dos com o trabalho que realizam, pois se empenham 
em contribuir para o sucesso da organização (ALLEN, 
MEYER, 1996; MEYER, ALLEN, 1997; MEYER, HERSCOVIT-
CH, 2001; MEYER, BECKER, VAN DEN BERGHE, 2004), não 
manifestando interesses em sair dessa organização. 

Até o momento, as evidências de fatores atribuídos 
pelos significados que os indivíduos associam ao seu 
trabalho estão diretamente ligadas as suas motivações 
e ambos, significados e motivações, fazem parte do am-
biente de trabalho (QUEIROGA, 2009).

Ainda segundo a autora, o indivíduo, quando identifica 
um alto valor agregado de motivação no trabalho, ele 
não se importa pelos esforços despendidos, pois sabe 
que vai proporcionar um bom desempenho e que esse 
desempenho pode trazer benefícios. 

MOTIVAÇÃO E COMPROMETIMENTO ORGANIZACIONAL
Por Prof. Randes Enes 

gestão empreendedora

Mediante ao mercado globalizado, surge uma maior 
valorização de ativos intangíveis, tecnologia e conheci-
mento, onde alguns poderiam pensar que o comporta-
mento humano perderia espaço e relevância. 

Pelo contrário, quanto mais a empresa se concentra no 
chamado ativo intangível, representado por marcas, 
desempenho, inovação tecnológica e de produto, aten-
dimento diferenciado, melhoria de processos, entre ou-
tros, mais forte se torna a dependência dos negócios ao 
desempenho humano. 

O comportamento humano passa a integrar o caráter 
intrínseco dos negócios, tornando-se elemento de di-
ferenciação e potencializando a vantagem competitiva. 
Não se pretende, aqui, privilegiar o humano em detri-
mento dos outros valores organizacionais, mas ressal-
tar sua crescente importância no contexto organizacio-
nal do século XXI. (COSTA; CHIUZI, 2011).
 
Professor Randes, MSc. Prof. FGV e Ibmec
Coach Executivo, Consultor e Palestrante
Contatos: (11) 3522-3878
email: contato@profrandes.com.br
www.profrandes.com.br

Cr
éd

ito
: c

re
di

to
en

do
m

ar
ke

tin
g.

tv



8     J O R N A L  V I N D E  E  V E D E  -  F S J P I I

A
tualmente, o Brasil tem 38,2 milhões de crian-
ças de 0 a 12 anos, o que representa 18% da 
população do País, de acordo com dados do 

Instituto Locomotiva a partir do IBGE.

O estudo “Crianças brasileiras”, realizado pelo ins-
tituto em parceria com a Dotz, retrata a influência 
dos pequenos nos hábitos de consumo dos pais. 
A pesquisa aponta que 88% dos pais são influen-
ciados pelos filhos quando estão fazendo compras 
no shopping ou no supermercado. 

O terceiro local no qual os filhos mais influenciam 
nas compras dos pais é a loja de brinquedos (87%).

Voltando ao supermercado, o levantamento indi-
ca, ainda, que 92% dos responsáveis levam os fi-
lhos de vez em quando ao local, sendo que 30% 
sempre estão acompanhados das crianças nes-
sas ocasiões. “Essa prática acaba aumentando o 
poder de escolha das crianças já que no super-
mercado, na frente dos produtos e das marcas, 
é muito mais difícil para os pais resistirem aos 
pedidos delas”, comenta Renato Meirelles, presi-
dente do Instituto Locomotiva.

O levantamento também mostra que 70% dos 
pais dão mais importância para as marcas dos pro-
dutos usados pelos seus filhos do que para eles 
próprios. “Infelizmente, muitos pais tentam apla-
car sua culpa de trabalhar fora e ter pouco tempo 
para se dedicarem aos filhos fazendo as pequenas 
vontades através de presentes, como se isso fos-
se suprir as questões de carinho, atenção e amor”, 

completa Renato, presidente do Instituto Loco-
motiva. “A grande maioria dos pais do mundo mo-
derno participa menos da vida dos filhos do que 
deveria ou gostaria. Essa sensação de participação 
insatisfatória aliada ao ganho de poder que os fi-
lhos das novas gerações conquistaram impacta 
diretamente no que as famílias assistem na TV, no 
que escutam no carro e no consumo que priori-
zam”, complementa o vice-presidente da Dotz.
 
Uso precoce da internet, a pesquisa online realiza-
da entre 1º e 9 de outubro deste ano, com 1.770 
pessoas maiores de 18 anos de todo o Brasil, abor-
da a relação entre as crianças e o uso das telas e 
seu contato com a internet. De acordo com o le-
vantamento, a idade média com que as crianças 
querem ter um celular é 8 anos, mas seus respon-
sáveis pensam diferente. Para eles, a idade ideal 
para isso é após os 15 anos.

Esta vontade dos pais, entretanto, não é o que se 
reflete na realidade das crianças brasileiras, pois o 
estudo aponta que 69% das crianças de 10 a 12 
anos acessaram a internet nos últimos três meses, 
sendo 89% pelo smartphone, 57% pelo computa-
dor, 21% pelo tablet e 17% pela TV. Dessas crian-
ças, 89% a utilizaram a internet para assistir vídeos; 
83% para enviar ou receber mensagens de texto, 
voz ou imagens por aplicativos; 72% para conver-
sar por chamadas de voz ou vídeo; e 72% para en-
viar ou receber e-mails.

Por fim, a pesquisa revela que os adultos tendem 
a considerar precoce o uso de telas pelas crianças, 

pois para 76% deles, é melhor para uma criança 
brincar na rua do que ficar olhando para uma tela 
de TV ou celular.

U
m lugar repleto de atividades de verão e tem cer-
ca de 1400 hectares em plena Zona Leste de São 
Paulo é o Parque Ecológico do Tietê. Ele foi criado 

em 1982 para preservar a fauna e a flora de um dos 
principais rios da cidade, e junto com isso proporcio-
na várias atividades para os habitantes da capital.

Segundo o site oficial da prefeitura, são mais de 
330 mil visitantes todo mês que vão lá para apro-
veitarem um tempo na sombra das árvores ou en-
tão participarem dos eventos culturais, educacio-
nais e esportivos que são realizados no parque.

Além dessas atividades de verão, é possível tam-
bém visitar atrações como o Centro de Educação 
Ambiental, o Centro Cultural e até um centro com 
mais de 2 mil espécies de animais silvestres doa-
dos ou apreendidos. Portanto, se você quer varie-
dade para fugir do calor, não precisa mais fazer as 
malas: basta pegar a família e dar uma volta pela 
cidade de São Paulo.

Link deste artigo: https://turismo.ig.com.br/des-
tinos-nacionais/2019-01-31/atividades-verao-
-cidade-sao-paulo.html

PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ
Por FSJPII • Fonte Turismo - iG

cultura & entretenimento

INFLUÊNCIA DOS FILHOS NO SUPERMERCADO É DE 88%
Por Jorge Santos • Fonte Propaganda de Marketing

cotidiano
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