
Metodista em São Bernardo. 
Com 24 anos, o novo profis-
sional fará sua formatura na 
próxima quinta-feira.

As intenções de Watson são 
diferentes da maioria dos jo-
vens que cursam qualquer cur-
so na universidade. “Quero me 
aperfeiçoar, cursar mestrado e 
doutorado nos Estados Unidos 
para voltar e servir meu país”, 
revelou. Amigos da universi-
dade perceberam o potencial 
do africano e escolheram re-
presentante de sala e em vári-
as reivindicações dos alunos. 
Na formatura, foi escolhido 
para prestar homenagem aos 
pais dos formandos.

Ligado em política, o jovem 
foi descoberto pelo vereador 
do PMDB de São Bernardo 
Tunico Vieira, que dá aulas 
na Metodista. “Quero muito 
ajudar como for em institu-
ições internacionais e fazer 
com que o jovem se interesse 
por política, que está 
ligada a todas as decisões. 
Agradeço ao Tunico pelas 
dicas e pelos conselhos que 
tem me dado”, agradeceu 
Watson – que para muitos a 
sua volta, pode até vir a ser 
presidente de Guiné-Bissau.

#paporeto
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Ex-tímida

Jovens se destacam com ideias empreendedoras e 
quebram preconceitos do mercado de trabalho

Jovens que se destacam 
desde cedo com boas ideias 
são uma realidade cada vez 

mais forte. Sem contar aqueles 
que são empreendedores no 
cotidiano, ou seja, têm atitudes 
diferenciadas dentro da empresa 
em que trabalham, apesar de 
não serem seus proprietários. 
É sobre o empreendedorismo 
entre os mais jovens que o 
#paporeto de hoje vai falar.

De acordo com a consultora 
do escritório paulista do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São 
Paulo (Sebrae-SP) Ana Paula 
Sefton, não é difícil identificar 
esse perfil. “ São jovens que 
têm a habilidade de enxergar 
oportunidades onde os outros 
veem situação difícil ou de 
crise. É um jovem que planeja 
suas ações e busca parcerias e 
novas aprendizagens para obter 
sucesso. Tende a estar aberto 
para o novo, disposto a colocar 
em prática comportamentos 
empreendedores e a aprender 
com seus erros”, explicou.

Quem tem essas característi-
cas e ainda está na escola precisa 
ficar atento, já que há a pos-

Sábado – dia 13 de agosto
CENSURA NA INGLATERRA
O primeiro-ministro britânico, David Cameron, sugeriu que bloquear as mídias sociais e 
mensagens de texto em celulares seria uma alternativa viável para coibir os distúrbios e saques 
ocorridos em várias cidades britânicas. A declaração gerou grande debate sobre liberdade e os 
limites entre censura e manutenção da ordem pública. 

Domingo – 14 de agosto
Dia dos Pais
A data que homenageia os pais foi celebrada em todo Brasil. Evoca-se como origem dessa data 
a Babilônia, onde, há mais de 4 mil anos, um jovem chamado Elmesu teria moldado em argila o 
primeiro cartão, desejando sorte, saúde e longa vida a seu pai.

Segunda-feira – 15 de agosto
Barcelona galáctico
Com a chegada do apoiador Cesc Fábregas, o Barcelona se transformou no time de futebol mais 
caro do mundo. Atualmente, de acordo com o site "Transfer Market", o grupo comandado por Pep 
Guardiola vale €$ 606 milhões (cerca de R$ 1,4 bilhão) contra €$ 547 milhões (R$ 1,25 bilhão) do 
segundo colocado, o rival Real Madrid.

Terça-feira - 16 de agosto
Velho lobo em apuros
O ex-técnico da Seleção Brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo foi assaltado na madrugada em 
uma rua de Botafogo, zona Sul do Rio. O lendário treinador estava acompanhado de seu filho e 
de sua esposa. Os criminosos desistiram de levar o carro ao reconhecer o ex-treinador e levaram 
“apenas” um cordão, uma carteira e pertences do filho de Zagallo.

Quarta-feira - 17 de agosto
Katy Perry no top
Após a chegada do single "Last Friday Night” à primeira posição na lista dos mais vendidos 
da revista "Billboard", Katy Perry conseguiu importante feito: empatou com Michael Jackson 
em número de músicas do mesmo álbum no topo da parada. Agora, Perry é a segunda 
artista em 53 anos da parada musical a emplacar cinco singles do mesmo álbum ("Teenage 
Dream") na primeira posição.

Quinta-feira - 18 de agosto
Gaúcho na Copa?
Após nove meses, Ronaldinho Gaúcho foi convocado novamente para integrar o elenco da Seleção 
Brasileira. Em sua coletiva de convocação, o técnico Mano Menezes afirmou que o atleta nunca 
deixou de fazer parte de seus planos e que a boa fase técnica o credencia a disputar o Mundial.

sibilidade de perda do interesse 
nos estudos. “Talvez, depend-
endo de como são as estratégias 
educacionais empregadas pelas 
instituições formais de ensino. 
Porém, ao mesmo tempo, o 
jovem busca novas aprendiza-
gens, articula com suas redes 
de contato, troca experiências, 
procura cursos e projetos nos 
quais possa se desenvolver”, 
explica Ana Paula.

Quando se tem em mente 
abrir o próprio negócio, in-
vestir em uma nova empresa, 
a consultora aconselha: “pri-
meiramente o jovem deve ob-
servar se já tem idade legal 
para abrir um negócio, ou seja, 
se é maior de 18 anos. Em caso 
positivo, pode procurar o Sebrae 
para receber orientações sobre 
como se planejar e tudo que 
será necessário para abrir um 
negócio.  Receberá, inclusive, 
informações sobre quais órgãos 
será necessário visitar para for-
malizar o negócio”, esclareceu.

Um exemplo de perfil em-
preendedor é o jovem Watson 
Aila Gomes. Natural do país 
africano Guiné-Bissau, o jo-
vem entrou em um programa 
de intercâmbio, que o permitiu 
cursar Direito na Universidade 

Um dia, Thais Lee, 
19 anos, percebeu 
que não havia pro-
grama de TV voltado 
ao público jovem. 
R e s o l v e u  e n t ã o 
criar um e correr 

COUNTRY BEER
O sertanejo universitário é um dos estilos preferidos entre os mais 
jovens e a região ganhou mais uma casa especializada nesse estilo. 
Localizado em São Caetano, o Country Beer é estilizado nas paisagens 
do Velho Oeste e oferece shows e baladas em vários dias da semana.
Endereço: rua dos Goitacazes, 33, Centro, São Caetano.
Site: www.countrybeer.com.br
Telefone: 4225-1314

BAR FIGUEIRAS
Um dos mais badalados e tradicionais da rua das Figueiras, o bar 

que leva o nome da via tem cardápio variado e reconhecidamente 
bom, além de ser um dos mais movimentados do ABC. Ideal para 

conversar com os amigos e ficar de olho em quem está na mesa ao 
lado. Quem sabe, né?

Endereço: rua das Figueiras, 835, Bairro Jardim, Santo André
Site: www.barfigueiras.com.br

Telefone: 4509-1245

POUSADA DOS PESCADORES
Quer dançar sem pensar na hora? Curtir sertanejo e forró em um 
amplo espaço e não apenas com jovens, mas com pessoas que gostam 
desses estilos? A Pousada dos Pescadores oferece tudo isso a preços 
acessíveis. Se você esticar muito a madrugada pode aproveitar até para 
pescar de manhã.
Endereço: Estrada Velha de Santos, Km 36, São Bernardo
Site: www.pousadadospescadores.com.br
Telefone: 4354-0535

atrás de uma produtora 
que comprasse a ideia. 
“Via muita regras, mas 
em nosso caso, é uma 
coisa diver tida. Sentia 
muita falta da pratici-
dade, não falavam sobre 
como usar as peças no 
cotidiano. Prefiro que 
seja como um bate-papo 
entre amigas” explica.

Apesar de estar com 
o  programa Fashion 
Stamp, na NET TV, to-
das as quartas-feiras, 
às 20h30, Thais revela 
que já foi tímida. “No 
começo, era meio tra-
vada. Minha mãe sempre 
disse que sempre fui de 
falar pouco e, hoje, tem 
que mandar parar (risos). 
Porém, creio que quem 
é jovem tem de insistir, 
persistir na ideia, inde-
pendentemente dos co-
mentários”, aconselhou.

Thais está no terceiro 
ano do curso de Moda e 
parece mesmo ter encon-
trado seu lugar no mer-
cado de trabalho. “Esse 
setor de comunicação 
tem muito espaço. Quem 
sabe possa, futuramente, 
ter um programa de var-
iedades ,  en t rev is tas . 
Hoje, meu pensamento é 
ficar no Fashion Stamp 
até quando for possível”, 
concluiu. (AD)

História que 
começa cedo

vira apresentadora

Tunico e o 
“apadrinhado” Watson: 

“quero voltar a
servir meu país”
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