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Paulo Vieira 

Registro Civil
Cartório do DF começa a emitir o 
CPF nas certidões de nascimento
Os Cartórios de Registro Civil do Distrito Federal e a Receita Federal 

do Brasil lançaram em dezembro o serviço de emissão de CPF para recém-
-nascidos diretamente nas certidões de nascimento. O serviço será gratuito 
ao cidadão (que atualmente paga R$ 7,00 nos postos conveniados com a 
Receita Federal). O primeiro registro de nascimento com CPF foi feito no 
dia 3 de dezembro, no Cartório do 2. Ofício de Registro Civil do DF (W3 
Sul, Asa Sul, Quadra 504). Por meio da Associação dos Notários e Regis-
tradores do Distrito Federal (Anoreg-DF), o projeto se iniciou com este 
cartório e se estenderá a todos os Cartórios de Registro Civil do Distrito 
Federal ainda neste mês. Os Cartórios de Registro Civil do DF estão tam-
bém em todos os hospitais públicos que têm maternidade. Eles registram, 
por mês, gratuitamente, 4.900 nascimentos. O projeto de emissão de CPF 
na certidão de nascimento teve início em São Paulo e Rio de Janeiro e chega 
à terceira unidade da federação.

Financiamento
BB libera linha de crédito para financiar 13º salário 
O Banco do Brasil apoia o segmento no pagamento do 13º salário 

das pessoas jurídicas, em especial as de pequeno porte. Neste ano, o 
BB antecipou as contratações dessa solução, lançando a temporada 
2015 no dia 31 de julho, em todas as agências do BB no País, per-
mitindo que os clientes tenham mais tempo para planejar seu fluxo 
de caixa e contratar os recursos com antecedência. Normalmente, o 
empréstimo é liberado aos empresários em setembro. A antecipação 
possibilitou, até o momento, a formalização de 33,1 mil contratos, 
abrangendo um valor total de desembolso na ordem de R$ 1,63 bi-
lhão. As contratações podem ser feitas até o dia 30 de dezembro de 
2015. O prazo de pagamento pode chegar a até 24 parcelas, com até 
90 dias de carência para o pagamento da primeira prestação. Outro 
grande diferencial é o Bônus Parcela em Dia, benefício que possibili-
ta a devolução mensal de 10% do valor dos juros pagos nas parcelas 
do empréstimo. O crédito é realizado automaticamente na conta-cor-
rente do cliente, no caso de pagamento em dia do total da parcela.

Segurança Pública
Sancionada a lei que reconhece
o nível superior nas carreiras da PCDF 
O dia 1º de dezembro entra, agora, para história do Sindicato dos Poli-

ciais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) como a data de uma de suas mais 
importantes vitórias. Trata-se de uma conquista que promove a valorização 
de toda a categoria e demonstra claramente a importância e complexidade 
do trabalho realizado: o reconhecimento do nível superior. Ontem foi san-
cionada pela presidente Dilma Rousseff  a Lei nº 13.197/15. Com ela, passa 
a vigorar o texto: “A Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal é de nível 
superior e compõe-se dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista, 
Agente de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista Policial e Agente Po-
licial de Custódia”. A mudança é fruto de uma longa batalha dos policiais 
civis do DF e, sobretudo, da atual gestão do Sinpol-DF, que colocou a pau-
ta como um dos seus objetivos centrais. Para Rodrigo Franco, o Gaúcho, 
presidente do sindicato, a sanção é a culminância de uma jornada extensa, 
complexa, mas indispensável de pagamento em dia do total da parcela.
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Ele já tem quase 20 anos de estrada inspirando pla-
teias a ampliarem resultados, atingirem metas e, sobre-
tudo, tornarem sonhos realidade. E é conhecido no 
Brasil inteiro por sua capacidade de hipnotizar pessoas 
com seu carisma e conhecimento técnico. Master trai-
ner internacional em Coaching, Paulo Vieira é o único 
profissional do Brasil a ter o certificado emitido por 
uma universidade americana, a Flórida Christian Uni-
versity, instituição creditada pelo governo americano. 
Ele atualmente preside a Federação Brasileira de Coa-
ching integral Sistêmico (Febracis) e viaja de norte a sul 
do país treinando empresários, gestores públicos e exe-
cutivos com o seu método C.i.S, construído a partir da 
experiência de uma empresa de consultoria que fundou 
em 1999, focada em treinamentos que utilizavam como 
base os conceitos de inteligência emocional. Em uma 
rápida palestra que realizou, mês passado, em Brasília, 
na Livraria Cultura, do iguatemi Shopping, para relan-
çar o seu livro O Poder da Ação, Vieira conversou 
com o Jornal do Planalto: 

Qual a sua formação?
Fiz um MBA internacional em Marketing (Portu-

gal), pós-graduação em Gestão de Pessoas, graduado 
em Busines Administration na Flórida Christian Uni-
versity e PhD-c na mesma universidade. Minha tese de 
doutorado trata das ferramentas por mim criadas para 
reprogramação de crenças e alta performance pessoal 
e profissional, metodologia essa aplicada no meu tra-
balho de Coaching. No meio empresarial, somos mais 
reconhecidos por atuarmos fortemente com Coaching, 
Liderança, Negociação, Relações Humanas e Gestão 
Eficaz de Pessoas, tendo realizado consultoria em cerca 
de 500 empresas ao longo de meus 18 anos de carreira 
nesse segmento. 

De onde veio a inspiração para o livro O Poder 
da Ação, que por semanas compõe a lista de publi-
cações mais vendidas da Veja?

Muitas pessoas se olham no espelho e não gostam 
do que veem, fazem um exame da vida profissional e 
a conclusão é de que não estão no lugar em que gos-
tariam. Esse tipo de pensamento pode até ser comum, 
porque acontece com várias pessoas, mas não significa 
que seja normal. No livro O Poder da Ação, busquei 
mostrar como quebrar um ciclo de insatisfação e iniciar 
uma nova etapa da vida. Para isso, apresento o método 
C.i.S, responsável por impactar mais de 250 mil pessoas 
ao longo de minha carreira e que pode ser responsável 
por algo que as pessoas tanto procuram: o sucesso, tan-
to profissional, quanto pessoal. No decorrer das pági-
nas, construímos um manual para o leitor assumir um 
compromisso com sua mudança de vida, aproveitando 
todas as dicas e desafios propostos, incentivando quem 
está lendo a fazer uma auto avaliação e apontando os 
caminhos de mudança.

Qual a fundamentação teórica utilizada?
A obra apresenta uma ampla investigação científica, 

resultado de anos de dedi-
cação em meu Doutorado 
em Coaching, realizado 
na Florida Christian Uni-
versity (FCU). Boa parte 
das pesquisas deste ma-
terial foi pensada na FCU, 
onde defendi minha tese 
de Doctor of  Philosophy in 
Coaching (PhD). Neste livro, busco socializar conquis-
tas e aprendizados obtidos não só durante os anos de 
Doutorado como também ao longo de toda a minha 
trajetória como Master Trainer Coach e como criador da 
metodologia do Coaching integral Sistêmico. Não pos-
so suprimir também a experiência adquirida ao longo de 
mais de 10 mil horas em sessões individuais de Coaching.

Por que acredita que o Método C.I.S mobiliza 
tanto as pessoas?

Já treinamos quase duas mil pessoas com este méto-
do. E acredito que o formato, bastante denso e focado 
em resultado, inspira os participantes. Mas não falamos 
de qualquer resultado. Nos referimos a resultados que 
perduram. Temos um método científico para isso, com 
tecnologia própria para a reprogramação de crenças, e 
referências bibliográficas consistentes. 

Qual dos seus livros é o seu predileto? Por que?
Tenho um carinho especial pelo meu primeiro livro 

“Eu, Líder Eficaz”. E atualmente, “O Poder da Ação, 
minha última obra, é minha menina dos olhos e já con-
siderado um best seller.

Por que o Coaching é uma ferramenta tão di-
fundida nos dias de hoje?

O Coaching é tão aceito, nos dias de hoje, porque 
seus objetivos convergem para uma necessidade real 
da sociedade moderna: produzir mais com menos. Em 
resumo, inspiramos as pessoas a produzirem mais, com 
menos esforços e recursos.

Como você percebe o público brasiliense? No 
que ele difere dos demais que você atende?

Brasília tem um público muito exigente, com um 
nível de escolaridade bem mais alto do que a média, 
sedento por conhecimento. isso tem nos movido a 
prosperar, cada vez mais, por aqui.

Que frase resumiria o seu entendimento da vida?
Na vida, precisamos dar, servir e contribuir mais!

O inspirador para a ação
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