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Advogado esclarece as principais dúvidas sobre a
terceirização

A terceirização é um direito da empresa, que pode escolher qual a maneira mais
conveniente de gerir o negócio. Porém, o tema ainda gera muitas dúvidas na população.
Com isso, o advogado especialista em direito do trabalho, Bruno Gallucci, respondeu
questões para elucidar o assunto. 
 

1- Com a ampla terceirização, na prática, quais são as mudanças? 
Bruno Gallucci (BG) - A terceirização é um fenômeno utilizado em todo mundo e ocorre
sempre que uma empresa (tomadora de serviços) contrata outra empresa (prestadora de
serviços) para que seus empregados executem determinadas atividades. 
 
Anteriormente a Lei 13.467/2017 "reforma trabalhista", só eram permitidas a terceirização
das atividades meio de uma empresa, por exemplo, limpeza e vigilância. 
 
No entanto, após a reforma trabalhista, surgiu grande dúvida no tocante a esse tema, se
seria permitido ou não terceirizar todas as atividades. 
 
Recentemente, colocando fim ao tema, o Supremo Tribunal Federal se posicionou no
sentido de que, é lícito a ampla terceirização, podendo as empresas agora terceirizar
inclusive sua atividade fim. 
 
2- O trabalhador perde algum direito trabalhista, após a decisão do STF que autoriza a
ampla terceirização? 
BG - A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a terceirização não altera o regime da
CLT. Portanto, entende-se que os trabalhadores terceirizados terão os mesmos direitos
garantidos pela CLT, tais como 13º salário, FGTS, férias remuneradas, horas extras, e etc. 
 
3- O funcionário terceirizado tem os mesmos direitos que os trabalhadores contratados
de forma direta? 
BG - Todos os direitos previstos na CLT são iguais para todos os trabalhadores, sejam eles
terceirizados ou não. 
 
É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e
salubridade dos trabalhadores terceirizados ou não, quando o trabalho for realizado em
suas dependências ou local previamente estipulado em contrato. 
 
No entanto, ocorre que a empresa tomadora não é obrigada a pagar aos empregados
terceirizados os mesmos benefícios pagos aos seus empregados em decorrência de previsão
em convenção coletiva, tais como vale refeição, plano de saúde, plano odontológico,
dentre outros. 
 
4- O Funcionário pode ser demitido e logo em seguida ser contratado por uma
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Marcadores: direito-trabalhista, terceirização

terceirizada para trabalhar na mesma empresa da qual foi dispensado? 
BG - O empregado demitido não pode ser recontratado como terceirizado dentro do prazo
de 18 meses, após o seu desligamento. 
 
Caso contrário, o colaborador poderá buscar a justiça do trabalho para que tenha o vínculo
de emprego reconhecido com a empresa tomadora, no qual anteriormente era contratado
com carteira assinada, postulando, ainda a unicidade contratual. 
 
Em poucas palavras, seria como se o empregado nunca tivesse deixado de trabalhar para a
empresa, recebendo, assim, as verbas trabalhistas por todo o período, tais como, férias,
13º salário, FGTS, aviso prévio, dentre outras. 
 
5- Se a empresa terceirizada falir, o trabalhador tem alguma chance de receber as
verbas do contrato de trabalho? 
BG - A empresa tomadora tem obrigação subsidiária de arcar com os direitos trabalhistas
do empregado terceirizado, caso a empresa contratante não pague corretamente as verbas
devidas. Para tanto, o trabalhador deve ingressar com uma reclamação trabalhista. 
 
6- Com a permissão da ampla terceirização, passa a ser permitido a "pejotização"? 
BG - Não se pode confundir a "terceirização" com a "pejotização". A pejotização significa a
contratação de um funcionário, que cumpre rotina diárias e horários pré-estabelecidos,
recebe salário, é subordinado, porém por orientação do empregador, emite nota fiscal de
através de um CNPJ, no intuito de fraudar a legislação. 
 
Esse ato continua sendo ilegal, e se no caso em concreto, estiverem presentes os requisitos
da relação de emprego, tais quais, a subordinação, pessoalidade, onerosidade e não
eventualidade, restará configurada a fraude, podendo o trabalhador pleitear o vínculo de
emprego na justiça do trabalho. 
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Sebrae-SP abre cursos gratuitos no ABC

Da redação 
 
O Sebrae-SP, por meio do programa Super MEI, está com inscrições abertas para oito cursos
gratuitos na região do ABC, entre os meses de setembro e outubro. Ao todo são 220 vagas
em diversos cursos de capacitação técnica. Além disso, quem for formalizado como
Microempreendedor Individual (MEI) e completar o programa, poderá ter acesso à linha de
crédito de R$ 1 mil a R$ 20 mil a juro zero. 
 
Linha de crédito 
 
Para obter a linha de crédito, além de ser formalizado como MEI e concluir o programa
Super MEI do Sebrae-SP, o interessado não pode ter restrições cadastrais junto ao Cadin
Estadual. O dinheiro deverá ser utilizado para aquisição de produtos e serviços pretendidos
para o exercício das atividades do MEI, tais como equipamentos, acessórios para veículos,
veículos utilitários, motocicletas, ciclomotores, ferramentas para trabalho e capital de
giro. O prazo de pagamento do empréstimo é de 36 meses, com carência de seis. Para os
empreendedores que pagarem em dia, o juro é zero. 
 
Cursos 
 
Já os cursos podem ser feitos por quem já é MEI, ou ainda por pessoas que não têm
empresa, mas têm o desejo de empreender na área. Cada curso possui 22 vagas. Os cursos
são realizados pelo Sebrae-SP em parceria com o Senac, Senai e Centro Paula Souza. As
inscrições podem ser realizadas até dez dias antes do início das aulas diretamente no link
www.bit.ly/supermeisebrae o interessado deverá preencher o formulário do curso
pretendido. Quem quiser pode também se inscrever pelo telefone 0800 570 0800, de
acordo com a disponibilidade de vagas para cada tema. As vagas são limitadas, preenchidas
por ordem de inscrição. Abaixo os cursos e demais informações: 
 

 Tema do  Local de  Endereço  Município Data de Data de Horário
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Marcadores: ABC, cursos, Sebrae-SP

Curso Realizaçã
o

Início finalização

Lazer para 3ª
Idade

Senac São
Bernardo
do Campo

Av. Senador
Vergueiro, 400 -

Centro

São
Bernardo do

Campo
10-set-18 25-set-18

8h30 às
12h30

Técnicas para
confecção de

ovos de páscoa
artesanais

CPFP João
Amazonas

R. Antônio
Sebastião

Esquarize, 1 -
Jardim Rina

Santo André 17-set-18 25-set-18 18h às 22h

Formação inicial
em manicure e

pedicure

Etec Lauro
Gomes

Avenida Pereira
Barreto, 400

São
Bernardo do

Campo
17-set-18 27-set-18 18h às 22h

Técnicas para
fabricação de
panetones,

chocotones e
colomba pascal

CPFP João
Amazonas

R. Antônio
Sebastião

Esquarize, 1 -
Jardim Rina

Santo André 24-set-18 2-out-18 18h às 22h

Técnicas para
fabricação de
panetones,

chocotones e
colomba pascal

CPFP João
Amazonas

R. Antônio
Sebastião

Esquarize, 1 -
Jardim Rina

Santo André 1-out-18 9-out-18 18h às 22h

Formação inicial
em salgadeiro

Etec
Juscelino

Kubitschek
de Oliveira

Rua: Primeiro
Sargento

Nestor
Romualdo

Tenório, 102

Diadema 1-out-18 10-out-18 13h às 17h

Pinturas
artísticas para
recreadores

Senac São
Bernardo
do Campo

Av. Senador
Vergueiro, 400 -

Centro

São
Bernardo do

Campo
1-out-18 17-out-18

13h30 às
17h30

Formação inicial
em maquiador

Etec Lauro
Gomes

Avenida Pereira
Barreto, 400

São
Bernardo do

Campo
15-out-18 25-out-18 18h às 22h

Formação inicial
em maquiador

Etec
Juscelino

Kubitschek
de Oliveira

Rua Primeiro
Sargento

Nestor
Romualdo

Tenório, 102

Diadema 15-out-18 25-out-18 13h às 17h

Unhas artísticas
Senac
Santo
André

Av. Ramiro
Coleone, 110 -

Centro
Santo André 15-out-18 1-nov-18 8h às 12h

 

 

Ataque ao candidato e ataque à democracia

*Rodrigo Augusto Prando 
 
Um episódio há pouco - o esfaqueamento de Jair Bolsonaro - em ato de campanha, é
inadmissível. Segundo informações, foram seis pontos para fechar o corte. Felizmente, seu
ferimento será curado, mas as cicatrizes na democracia, na sociedade brasileira,
permanecerão, por logo tempo, a causar incomodo, vergonha e medo. 
 
É fato que o nível discursivo dos candidatos está num tom acima do aceitável, assaz
virulento, de ataques pessoais, de desrespeito aos adversários, enfim, situação que, desde
de 2014, tem deixado o país fraturado. Na guerra, há inimigos, que devem ser eliminados;
na política, há adversários e, neste caso, há necessidade de convivência, do debate, do
convencimento. O respeito deve prevalecer, pois, na democracia, o adversário hoje pode
ser o aliado amanhã. Não faz muito, uma caravana de apoio ao ex-presidente Lula foi
alvejada por tiros, comprovados, sem apresentação do autor dos disparos, após
investigação. À época, fiz considerações repudiando o ataque, como faço agora: não se
pode, jamais, em tempo algum, solapar a democracia, o Estado Democrático e de Direito,
buscando ferir ou matar políticos, em campanha, ou no exercício do mandato. O ódio não
pode prevalecer sobre a razão, sobre o interesse republicano. A vida, a liberdade e nossos
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Marcadores: ataque, democracia

bens são garantidos por nossa Constituição. O episódio do último dia 6 apequena, avilta
nossa democracia, não por ter sido contra um candidato, Jair Bolsonaro, mas por ter sido o
"candidato", seja qual for, de qual partido for, de qual ideologia for. 
 
O ataque será, por certo, explorado à exaustão, pela campanha de Bolsonaro e pelos
adversários. Qual será o impacto em sua intenção de voto ou em sua rejeição só será
possível verificar, apenas, em nova rodada de pesquisa eleitoral. O tom da campanha de
Bolsonaro é, sem dúvida, assentado em determinada agressividade discursiva. Poucos dias
atrás, ele afirmou, em evento, publicamente, que deveriam "metralhar a petralhada". Tal
afirmação, infeliz, deve ser combatida e não há argumento que sirva de explicação: há, por
exemplo, quem afirme que "isso foi só uma afirmação retórica, não um desejo de se
concretizar um atentado". Realmente, não creio que passaria pelas intenções do ex-capitão
metralhar adversários, mas não foi a primeira vez que afirmações desse teor foram, por
ele, proferidas. Os democratas devem, sempre, condenar a violência verbal e, sobretudo, a
violência física, em todos os seus graus. Sobra violência e falta debate, faltam ideias, falta
respeito e tolerância. 
 
Enquanto escrevo, as informações e notícias, continuam chegando. O ambiente já de
temperatura elevada, entrou em ebulição. Todos, indistintamente, saímos perdendo, no
campo da política e no da civilidade. Espero que, a partir das notas divulgadas pelos
candidatos, pelo Presidente Temer, tenhamos um ponto de inflexão, como elemento para
repensarmos nossos caminhos, nossos rumos como nação. Nossa política, sabemos, não é
das melhores, nossa representatividade padece de qualidade, mas essa política, a que
temos, é melhor que a ausência da política. O fim da política e dos políticos significa a
mudança da força do argumento pelo argumento da força. 
 
*Rodrigo Augusto Prando é cientista político e professor da Universidade Presbiteriana
Mackenzie. É Bacharel e Licenciado em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia,
pela Unesp/FCLAr. 
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Prevenção ao suicídio é tema de diversas atividades
em Santo André neste mês

Da redação 
 
A campanha Setembro Amarelo levanta o debate sobre a prevenção ao suicídio. O tema
tem chamado a atenção pela ocorrência de desafios como o da “Baleia Azul” e “Boneca
Momo”, colocando em risco a integridade de jovens. Em Santo André, a Prefeitura, por
meio da Secretaria de Saúde, e em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV),
programou ao longo do mês atividades, que debatem políticas a respeito do tema, e que
evidenciam a importância de cuidar da saúde emocional e não banalizar transtornos
mentais. 
 

Nesta edição, a campanha tem como foco a prevenção na adolescência. A psicóloga Tânia
Regina Santos Maia, que realiza atendimento de adolescentes no Centro de Especialidades
I, afirma que esta preocupação tem sido frequente no meio em que atua. “Quando eu
recebo pela primeira vez os pais desses adolescentes (seus pacientes), a maioria me

"Falar é a melhor solução", ligue CVV 188, para apoio emocional sob total sigilo | Imagem: Reprodução 
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sinaliza que os filhos já fizeram alguma tentativa nesse sentido ou eu eles estão com receio
dos filhos tentarem”, destaca. 
 
Apesar da complexidade da situação, Tânia reforça que com atenção, é possível perceber e
agir antes do pior acontecer. “Antes de haver a tentativa de suicídio, a pessoa primeiro
tem uma ideia, um pensamento de tirar uma dor, fazer aquilo que está sentindo morrer. É
nesse momento que precisamos prestar atenção, quando eles sinalizam esse pensamento
de fazer algo contra si. Isso pode ser uma fantasia de pular de um prédio, tomar
medicamento (sem orientação médica) ou a automutilação.” A profissional alerta para
sinais de que algo não está bem como isolamento, falta de vontade de realizar atividades
que antes eram animadoras, afastamento de amigos e até o uso de roupas de mangas
longas, que podem esconder automutilação. 
 
O diálogo com a pessoa em sofrimento deve ser a principal ferramenta para o primeiro
acolhimento, para isso, não se deve adotar uma abordagem condenatória ou que relativize
a situação, com expressões do tipo “você tem de tudo, não sei porque fica assim” ou “você
não sabe o que é ter problemas de verdade”. Nesse sentido, a psicóloga reforça. “Se a
conversa começa com uma bronca, a pessoa não vai se sentir a vontade para se abrir. É
preciso escutar sem julgamento e não ter preconceito ou tratar como tabu a ajuda
profissional. Não existe uma cartilha que explica de como ser pai ou mãe, a tentativa de
acertar também leva ao erro. O que eu digo sempre aos pais é que o amor com que eles
tratam o filho, vai permanecer para sempre, essa entrega, esse carinho, vai fazer o filho
saber para onde ele pode voltar”, finaliza. 
 
Nos últimos dez anos, o município registrou 231 casos de suicídio, sendo que destes 169
vítimas eram do gênero masculino. Entre 2016 e 2017, houve um aumento de 28% nos
casos, registrando por ano, 28 e 36 mortes, respectivamente. Já em 2018, na cidade, de
acordo os últimos registros do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), o número de
suicídios caiu para quatro, o que representa queda de 89% , em comparação ao ano
anterior. 
 
Programação do Setembro Amarelo 
 
14/09 - 6ª feira  - 2º fórum de prevenção do suicídio - Tema: Prevenção do suicídio em
rede 
Local: Teatro Municipal de Santo André "Antônio Houaiss" (Praça IV Centenário, s/nº -
Centro) 
Inscrições clique aqui.  
 13h - Credenciamento e recepção. 
13h15 – Solenidade de abertura. 
13h30 Cuidando em rede - a importância da articulação entre Atenção Primária e Atenção
Especializada no atendimento à crise na saúde mental. 
14h  - Prevenção ao suicídio na infância e adolescência 
Palestrante: Marcelo Moraes Caro – Coordenador do CAPS Infantil. 
14h30 - Falando sobre suicídio 
Palestrante: Robert Gellert Paris -  Presidente do CVV _ Centro de Valorização da Vida. Co-
fundador do Briefrienders Worldwide e  Vice-presidente da  ABEPS – Associação Brasileira
de Estudos e Prevenção de Suicídio. 
15h – Promoção da Saúde Emocional 
Palestrante: Tania Paris - Fundadora da ASEC – Associação pela Saúde Emocional de
Crianças 
15h30 – Debate. 
 
22/09 – 14h – sábado – Escola Livre de Cinema e Video 
Local: Avenida Utinga, 136 - Parque Antônio Pezzolo - Chácara Pignatari - Bairro Vila
Metalúrgica. 
CVV Comunidade - Cine Ser – Exibição de filme e roda de conversa. 
Facilitadores: Ines Piffer e Mauricio Rinaldi – voluntários do CVV. 
 
28/09 – 14h – Quadra de Escola de Samba Tradição de Ouro 
Local: Praça João Rosa, 80 - Vila Sao Pedro, Santo André - SP. 
Palestra: Saúde mental e prevenção ao suicídio – A rede de atenção psicossocial vai à
comunidade 
Facilitadores: Dr. Drauzio Viegas Junior – Psiquiatra, Eraldo  Ferreira – assistente social e
Roseli Montanaro - Psicóloga. 
 
 29/09 – 10h - sábado - Concha acústica da Praça do Carmo 
Encerramento da campanha Setembro Amarelo com ação de conscientização de Prevenção
do Suicídio. 
Realização: GT de Prevenção do Suicídio. 
 
*programação sujeita a alteração 
 
O  Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio,
atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar,
sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Ligue 188. 
 

http://www.santoandre.sp.gov.br/secretariadesaude/inscricao.aspx
https://www.cvv.org.br/
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Serasa relança serviço “Limpa Nome”

Da redação 
 
De acordo com dados da Serasa Experian, atualmente existem 61,6 milhões de brasileiros
em situação de inadimplência. Para facilitar a quitação de dívidas de maneira rápida e
eficiente, este mês, o Serasa Consumidor, startup e braço da Serasa Experian, lança o novo
Serasa Limpa Nome,  serviço de negociação digital. 
 

Com a fusão entre a ferramenta e empresas parceiras (bancos, varejos, companhia de
telefonia) o novo Serasa Limpa Nome, de imediato, poderá atender, gratuitamente, 27
milhões de pessoas que possuem dívidas, permitindo a negociação diretamente pelo celular
e/ou computador. 
 
Além de ter acesso as dívidas existentes, outra novidade do relançamento é que o usuário
também poderá visualizar as dívidas que estão em atraso, mas que não necessariamente
foram negativadas no Serasa Experian.  A meta é aumentar o número de parceiros para que
toda população endividada seja beneficiada.           
 
Para o diretor do Serasa Consumidor, Pedro Dias Lopes,  o lançamento do novo Serasa
Limpa Nome é muito mais do que uma plataforma de recuperação de débitos, há também
um cunho social em transformar a vida das pessoas: "As mudanças vieram para
descomplicar um momento que é difícil na vida do consumidor. Assumir dívidas pode gerar
constrangimento e essa é uma das barreiras que a população enfrenta. Quando você
viabiliza o encontro entre o endividado e credor de maneira digital, direta e sem
burocracia, você devolve o poder para as mãos dos consumidores", afirma Lopes. 
 

 
 

Negociação da dívida pode ser feita pelo notebook ou celular | Foto: Freepik 

q u a r t a - f e i r a ,  2 9  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 8

Feira de profissões ocorre em São Bernardo do Campo
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Por Vivian Silva 
 
A escolha da profissão sempre foi um tema delicado para os jovens. Para auxiliar nesta
decisão, a Arte & Manha Marketing Educacional organiza mais uma Feira de Profissões
gratuita e aberta ao público, neste sábado (1º), das 10h às 15h, no Colégio São Carlos, em
São Bernardo do Campo (Rua Comendador Pinotti Gamba, 119, Rudge Ramos). 
 

Mas, o evento não se restringe apenas aos jovens, de acordo com a proprietária da Arte &
Manha Marketing Educacional, Cida Lucena. “A gente trabalha com foco no jovem, a partir
do 9º ano, até pessoas que estão ativas no mercado”, ressalta Cida, ao comentar que
haverá diversos especialistas no local. 
 
Na programação do evento está várias palestras e oficinas, teste de orientação profissional,
além de feira de adoção de animais, exames oftalmológicos e food trucks. Para conferir
todas as atividades e realizar a inscrição gratuita, clique aqui.  
 

 

Entre as atividades da feira está o teste de orientação profissional | Foto: Freepik

Ouvidoria de Santo André tem novo endereço

Da redação 
 
Há pouco mais de um mês atendendo ao público em novo endereço, a Ouvidoria de Santo
André teve, nesta última segunda-feira (27), a abertura oficial da nova sede. A mudança
para o prédio, localizado na Rua Elisa Fláquer, 37, no Centro, teve como objetivo diminuir
despesas e facilitar o acesso dos munícipes ao órgão, que agora fica mais próximo aos
locais de atendimento que funcionam no Paço Municipal e no Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André (Semasa). 
 

Desde sua abertura no novo endereço, a Ouvidoria já registrou crescimento de 25% no
número de munícipes atendidos, entre solicitações e encaminhamentos. Além disso, a
alteração de endereço proporcionou economia de recursos públicos, cerca de R$ 30 mil ao

Ouvidoria passa a funcionar na Rua Elisa Fláquer, 37, no Centro | Alex Cavanha/PSA
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ano, que eram gastos com aluguel e IPTU. 
 
O prefeito Paulo Serra destacou o desafio a ser encabeçado pela nova gestão do órgão, que
assumiu em março. “A Ouvidoria foi pioneira como conceito e ideia, mas desde sua criação,
o mundo se transformou em uma velocidade grande. Desta forma, a Ouvidoria também
carece de uma transformação. A Prefeitura utiliza ferramentas tecnológicas para diminuir
a distância com o munícipe, por isso esperamos que estas ferramentas deixem a qualidade
do serviço mais eficiente também”, pontuou. 
 
Para a ouvidora de Santo André, Oswana Fameli, este é um momento especial para a
ouvidoria, com uma nova proposta de trabalho e procedimentos de atendimento para a
construção de políticas públicas com foco nas necessidades da cidade. “Realizamos um
trabalho de mediação de conflitos buscando solucionar demandas. Nosso propósito é
humanizar, acolher e construir, assegurando o direito de cada cidadão para uma Santo
André melhor”, destaca. 
 
O prefeito reforçou ainda que o órgão passará a desempenhar outros papéis importantes,
entre eles o de contribuir no acompanhamento da futura Controladoria do Município. 
 

 

s e g u n d a - f e i r a ,  2 7  d e  a g o s t o  d e  2 0 1 8

Santo André recebe peça teatral gratuita “Nina na
Terra dos Ipês”

Da Redação 
 
Santo André recebe amanhã (28), a peça “Nina na Terra dos Ipês” que vai abordar, de
maneira lúdica, assuntos relacionados aos cuidados com a natureza, dando um destaque
especial para economia de água e sobre a poluição do meio ambiente. O evento é realizado
pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual de Incentivo à
Cultura – ProAc, com produção do Grupo Komedi e patrocínio da empresa White Martins. 
 

 
As apresentações acontecem no CEU das Artes Jardim Marek (Rua Engenheiro Alfredo
Heitzman Júnior, s/nº) em dois horários: às 9h30 e 14h. Os pequenos espectadores vão
conhecer Nina, Rica, Ivo e o Ipê Guardião que vão mostrar a importância que a água tem na
vida de todos, como economizá-la e utilizá-la corretamente. 
 
Na história, Nina é uma menina alegre e criativa. Certo dia, ela recebe um envelope com
três sementes e um bilhete com a orientação de como usá-las. Ela então deixou embaixo
do seu travesseiro antes de dormir e pediu para o amigo Rica fazer o mesmo com a
semente dele e do Ivo, seu bichinho de pelúcia favorito, um tucano. As sementes, que
eram mágicas, os levam para a Terra dos Ipês onde eles descobrem que a natureza está
sofrendo com o descuido das pessoas. A partir daí eles embarcam em uma grande aventura
para ajudar na preservação do meio ambiente. 
 
“Nosso objetivo é proporcionar às crianças acesso ao teatro, como cultura e linguagem

Foto: Divulgação
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artística, contribuindo para a formação humana e cultural delas. 'Nina na Terra dos Ipês'
trabalha uma importante questão com os pequenos em relação aos cuidados com a
natureza e, principalmente, com a água que está cada vez mais escassa. A ideia é provocar
uma mudança de atitude em relação a aspectos ambientais, sociais e humanos e, em
seguida, podem ser trabalhados em sala de aula, com os colegas e com a família”, ressalta
Welson Ribeiro, supervisor de Marketing do Grupo Komedi. 
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Candidato ao governo de São Paulo do PDT cumpre
agenda no ABC

Da Redação 
 
O candidato a governador do Estado de São Paulo Marcelo Cândido (PDT) cumprirá agenda
em São Caetano do Sul no próximo domingo (26). Ao lado de Antônio Neto, candidato ao
Senado, Tabata Amaral, candidata a deputada federal e Gabriel Cassiano, candidato a
deputado estadual (todos do PDT), Cândido se reunirá com eleitores no Espaço Kari Oka
(rua São Francisco, nº 626, Centro, São Caetano do Sul), às 17h, para dialogar sobre os
problemas do Estado e da região. 
 

A comitiva dos candidatos aproveitará a visita à cidade para prestigiar a 10ª edição da Feira
de Cultura Indígena, no Parque Chico Mendes, e a 26ª Festa Italiana, no bairro Fundação.
No evento do Parque, o objetivo é ouvir as demandas dos indígenas que vivem no contexto
urbano; na visita à Festa Italiana, estão previstos diálogos com os munícipes. 
 

 

Arte: Divulgação

"Pedale por uma causa" ocorre em Santo André

Da redação 
 
A Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME) promove um passeio ciclístico que visa estimular o
diagnóstico precoce da esclerose múltipla, doença autoimune do sistema nervoso central,
que mais acomete jovens adultos no planeta. A 4ª edição do "Pedale por uma Causa –
Esclerose Múltipla" ocorre neste domingo (26), às 8h, com saída da EMEIEF Luiz Gonzaga
(Rua Ipanema, 253 – Parque Erasmo Assunção). 
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Par esta edição há 2 mil pessoas inscritas. Interessados podem doar 1 kg de alimento não
perecível no local. 
 
A AME é uma organização sem fins lucrativos que, desde 2012, reúne amigos múltiplos com
a missão de compartilhar informação de qualidade sobre a esclerose múltipla, de forma
gratuita e acessível. 
 

 

Pedalada em Santo André está na quarta edição | Foto: Reprodução Facebook
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Raquel Dodge coordena comitê para localização de
pessoas desaparecidas

Da redação 
 
"O desaparecimento de pessoas é, por excelência, um assunto de Direitos Humanos. É um
tema que deve ser enfrentado pelo Ministério Público". A afirmação foi feita pela
presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Raquel Dodge, no último dia
16, durante a primeira reunião do Comitê Nacional do Sistema Nacional de Localização e
Identificação de Desaparecidos (Sinalid). 
 
Coordenado por Raquel, o Comitê se reuniu pela primeira vez, em Brasília, com objetivo de
traçar diretrizes e definir ações para implantação do Sistema Nacional, que permite o
compartilhamento de dados sobre desaparecimentos de pessoas, entre todas as unidades e
ramos do Ministério Público, além de instituições como o TSE e Ministério da Segurança
Nacional. 
 

De acordo com a presidente, o objetivo não é apenas formar um grande banco de dados,
mas atuar articuladamente para localizar pessoas. "Essa articulação nacional é
extremamente importante. Temos que fortalecer o sistema nacional, já que essa
ferramenta se mostrou extremamente eficaz em âmbito estadual", afirmou a Dodge, se
referindo aos Programas de Localização do Ministério Público do Rio de Janeiro, precursor
do Sinalid, e de São Paulo. 
 
No encontro, a secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, Ivana Farina,
registrou que o Sistema já tem mais de 60 mil desaparecimentos registrados. "Segundo
divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil possui hoje 82 mil

Raquel defende articulação nacional para encontrar desaparecidos | Foto: Fabio Pozzebom/ABr

https://www.blogger.com/profile/04145611127384955557
http://jornalpfinal.blogspot.com/2018/08/pedale-por-uma-causa-ocorre-em-santo.html
http://jornalpfinal.blogspot.com/2018/08/pedale-por-uma-causa-ocorre-em-santo.html#comment-form
http://jornalpfinal.blogspot.com/search/label/AME
http://jornalpfinal.blogspot.com/search/label/pedalada
https://4.bp.blogspot.com/-t1GRbKxsjv8/W4BpU9MKLhI/AAAAAAAAMls/vEV4y_rFO34QzgQGF0UKCO1tYb3mgR_rACLcBGAs/s1600/Banner%2BFour%2Bseason%2Be%2BSummer%2BFast.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WmfBJ8cvSq4/W4BRj7k2l7I/AAAAAAAAMlA/yL50zJCHR2sZHBLxNfpB1W6dce0j0yuCgCLcBGAs/s1600/pedale.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3098532204711427748&postID=5774461513618993994&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3098532204711427748&postID=5774461513618993994&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3098532204711427748&postID=5774461513618993994&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3098532204711427748&postID=5774461513618993994&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3098532204711427748&postID=5774461513618993994&target=pinterest
http://jornalpfinal.blogspot.com/2018/08/raquel-dodge-coordena-comite-para.html
http://www.cnmp.mp.br/
http://www.desaparecidos.gov.br/
https://2.bp.blogspot.com/-bNoL0O-anz8/W37Qs2apQnI/AAAAAAAAMjQ/XUBiMHcm7KM69sUseYuZCbS-4KRESGAAgCLcBGAs/s1600/raquel%2Bd_Fabio%2BPozzebomABr.jpg


14/09/2018 Jornal Ponto Final: 2018

http://jornalpfinal.blogspot.com/2018/ 11/13

Postado por CABB Editora às 08:26 Nenhum comentário: 

Marcadores: desaparecidos, Raquel-Dodge, Sinalid

desaparecidos. Nosso sistema já reúne mais de 60 mil, informados por oito estados da
federação. Isso nos mostra o enorme potencial do Sinalid na solução desse problema no
Brasil", ressaltou. 
 
Três meses após a primeira reunião de capacitação, o Sistema Nacional de Localização e
Identificação de Pessoas Desaparecidas alcançou a marca de 61.628 desaparecimentos
informados em oito estados, sendo 43.374 no Rio de Janeiro e 17.810 em São Paulo. O
número se refere também a Alagoas, Amazonas, Pernambuco, Minas Gerais, Pará e Mato
Grosso. 
 
Além dos integrantes do Comitê, entre eles, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão,
Deborah Duprat, participaram da reunião a secretária-geral do CNMP, Adriana Zawada, e a
chefe de gabinete da procuradora-geral da República, Mara Elisa Oliveira. 
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Autonomia dos filhos: a opção é sua, porém...

*Por Jozimeire Stocco 
 
O que desejamos para o presente e futuro dos nossos filhos em relação à autonomia? O que
precisamos realizar para que se tornem sujeitos autônomos e saibam tomar decisões? 
 
Essas duas questões pautam o que nesse mês eu desejo compartilhar com os leitores a
partir da minha perspectiva como mãe e educadora. No meu cotidiano eu procuro me
colocar no lugar das famílias quando preciso aconselhá-las. 
 
Cada uma tem um jeito peculiar de educar, influenciada pela cultura, religião, valores e
tradições, entre outros aspectos que tornam a formação das crianças e adolescentes algo
bem complexo. Desse modo, quando exponho ideias, tenho a intenção de cooperar, de
alguma maneira, com sugestões e encaminhamentos que foram construídos ao longo da
minha vida e experiência. Ao observar diariamente as crianças e adolescentes com os quais
tenho contato, noto o jeito que cada um tenta resolver seus problemas, lida com situações
inusitadas, expõe pensamentos, argumenta e relaciona-se com o outro. É muito
interessante perceber a multiplicidade de ações e reações que são decorrentes daquilo que
aprendem, compreendem e relacionam no universo no qual estão inseridos. 
 
Uma das questões que têm me chamado a atenção é o desenvolvimento da autonomia. Esse
tema é bastante amplo e por essa razão, me posiciono de uma maneira abrangente, que
contribuirá para a compreensão do que é importante e foi considerado no que diz respeito
as orientações a seguir. 
 

Entendo que ela é a capacidade que o ser humano desenvolve de autogovernar-se, de
tomar decisões, sem ter que depender do outro, mesmo que na convivência diária haja
interação e múltiplas situações de aprendizagem e de internalização. O caminho para a
autonomia é diário e constante e pode ser possibilitado pelos adultos que têm a

Foto: Reprodução
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responsabilidade de educar. Nesse sentido, percebo que algumas famílias optam por
incentivar os filhos, conforme eles crescem, a agir de maneira que possam tomar pequenas
decisões desde o que comer ou a escolha de uma peça do vestuário, e outras que, mesmo
diante do crescimento dos filhos, não oportunizam as decisões mais simples. 
 
Assim, alguns vão se mostrando mais independentes do que outros. Ousam dizer o que
pensam, o que desejam, enquanto há aqueles que sobre qualquer assunto, precisam ouvir
sempre o que o adulto ou um amigo mais próximo tem a dizer, para agir exatamente como
foi sugestionado. Saber fazer escolhas, dizer sim ou não, sem ter receio de se posicionar,
argumentar sobre os mais diversos assuntos, faz parte do amadurecimento do ser humano e
nós podemos incentivar e possibilitar situações em que os filhos desenvolvam a autonomia
e a inteligência emocional. 
 
Quando eles são muito pequenos fazemos (e temos que fazer) muitas coisas por eles, mas
quando começam a crescer, qual a nossa concepção sobre a autonomia que desejamos ou
queremos dar? Qual cultura de cooperação oportunizamos em nossos lares? Quais são as
atividades que a família realiza em casa e pode delegar no todo ou em parte ao filho?
Como a família procede para ajudar nas lições de casa sem fazê-la pelo filho? Precisamos
desenvolver a atitude de nos questionarmos para darmos sentido aquilo que desejamos e
precisamos realizar desde a mais tenra idade das crianças e adolescentes, a fim de que
possamos contribuir com a formação deles, pois só assim encontraremos caminhos para
incentivá-los a serem sujeitos autônomos, que saibam o que querem para suas vidas, sem
que sejam nossos dependentes além do necessário. 
 
Não há receitas, mas há indicadores que nos mostram o quanto estamos predispostos a dar
essa liberdade de ação, com orientação e supervisão. A autoridade dos pais e responsáveis
é imprescindível para que os filhos percebam limites e conquistem a confiança que tanto
desejam e percebam que, no caminho da autonomia, há responsabilidade e consequência,
que a liberdade tem um preço, que os direitos e deveres caminham juntos. Todavia, a
formação não é exclusividade da família. Quando essa escolhe a escola do filho, por
exemplo, há o início de uma parceria para a educação, com os valores, princípios
norteadores e metodologias de ensino adotadas pela instituição. Uma decisão que tem um
papel relevante na construção de valores, ideologias e condutas na formação individual.
Compreendo que o que se passa na escola pode afetar a rotina do estudante e de sua
família, assim como acontecimentos em família podem afetar a convivência e desempenho
no espaço escolar. Os processos de desenvolvimento são individuais, mas o meio tem
grande influência. Assim, essa parceria tem que dar certo! 
 
Ressalto que a autonomia que proponho a ser instigada aos filhos é aquela que está
acompanhada de responsabilidade, de codependência quando necessário, de liberdade
quando possível, e de muito diálogo sempre, para que se verifique se eles estão prontos
para agir numa determinada situação e se não estão, por que não estão? De acordo com as
respostas é que juntos pensarão em como solucionar o contexto e avançar nas conquistas.
Nem sempre eles terão os mesmos desejos que você, mas quando isso acontecer, mostre
seu posicionamento, argumentando e dando voz e vez para eles. Apesar de não conhecer a
realidade de cada família, deixo algumas sugestões para serem praticadas: 
 
1) Que tal implantar uma roda de conversa a fim de dialogar sobre as regras de convívio,
revisitando-as, revendo-as ou reforçando-as? 
 
2) Na hora do almoço ou do jantar, é interessante focar nos assuntos de interesse comum,
sem distrações. O foco nesse momento é a família. 
 
3) Estabelecer algumas metas de autonomia para cada filho, de acordo com a idade e
aproveitar para mostrar que cada um tem responsabilidades é uma proposta que fortalece
os vínculos em família. 
 
4) Estimular os filhos a falarem sobre os sonhos deles e aproveitar esse momento para
descobrir o que cada um pensa e deseja para si, é uma oportunidade para descobertas e
planejamento de ações. 
 
5) Ouvir o que eles têm a dizer para você, é um jeito de mostrar que sabe escutar e que é
alguém que merece ser escutado, independente de ser a autoridade da família com a qual
eles têm o melhor relacionamento. 
 
6) Nessa convivência em família cada filho pode aprender a ser autônomo e quando tiver
que fazer escolhas, pensar em três perguntas: quero? Posso? Devo? 
 
 Quem nossos filhos são hoje e o que serão no futuro depende, em parte, do que estamos
escolhendo, fazendo ou decidindo no presente, junto com eles ou por eles. 
 
*Jozimeire Stocco: Pós-doutoranda em Educação pela PUC/SP, Doutora em Educação pela
PUC/SP, Especialista em Educação Infantil. 
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