AGazeta dos Municípios

Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • Jambeiro • Lagoinha • Monteiro Lobato • Natividade da Serra • Paraibuna • Pindamonhangaba
Potim • Redenção da Serra • Santa Branca • Santo Antonio do Pinhal • São Bento do Sapucaí • São Luiz do Paraitinga • Taubaté • Tremembé • Ubatuba

ANO XXVIII 09 DE ABRIL DE 2021 EDIÇÃO 2951 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA R$ 1,00

Pindamonhangaba recebe 990
cestas básicas do Estado para
Fundo Social Solidariedade

Em meio à pandemia da
Covid-19, que já dura
mais de um ano, a Prefeitura de Pindamonhangaba
está firme em busca de
maneiras de auxiliar a população, principalmente as
pessoas mais carentes do
município.
Atendendo solicitação direta do prefeito Dr. Isael
Domingues e da presidente do Fundo Social de
Solidariedade e primeira-dama Dra. Claudia Vieira Domingues, Pindamonhangaba está recebendo
990 cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo.
As tratativas foram realizadas em reunião na capital paulista entre o prefeito Dr. Isael Domingues, o
deputado estadual André
do Prado e o vice-governador do Estado, Rodrigo
Garcia. “Vivemos em um

momento crítico em que
toda a ajuda é muito bem-vinda para auxiliar o munícipio no enfrentamento
dos impactos sociais e
econômicos causados pela
pandemia. Agradecemos
ao Fundo Social do Estado de São Paulo pela doação, e ao vice-governador
e deputado estadual pela
intermediação realizada”,
destacou o prefeito.
A chegada das cestas
aconteceu no final da tarde
desta quarta-feira (7), no
Ginásio de Esportes Juca
Moreira. Segundo Dra.
Claudia Domingues, para
viabilizar o recebimento
das cestas, houve a colaboração dos empresários
da cidade. “Gostaríamos
de agradecer os empresários que doaram a carreta
para buscar as cestas em
São Paulo, também a empilhadeira e seu transporte

para o descarregamento no
ginásio Juca Moreira. Sem
essas colaborações nada
disso seria possível”, destacou.
A primeira-dama destaca
ainda que a distribuição
das cestas básicas segue
um protocolo rigoroso e
se dá por meio da parceria
com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, através das unidades do
CRAS, que fazem todo o
acompanhamento social.
O Fundo Social de Solidariedade tem cumprido seu
papel, incentivando ainda
empresários e todos os cidadãos que desejam realizar suas doações para as
famílias de Pindamonhangaba que mais precisam.
Para doar alimentos, produtos de limpeza e higiene
pessoal, fraldas e outros
itens, o contato é o telefone 3643-2223.

Séries virtuais de música
brasileira encerram temporada
virtual no Youtube essa semana

Projetos musicais “Canções para Acordar o Sol” e
“Coisas do Interior” apresentam últimos shows da
temporada
Nos dias 08 e 09 de abril de
2021, quinta e sexta-feira,
às 20h00, os projetos musicais “Canções para acordar o Sol” e “Coisas do Interior”, contemplados pela
Lei Aldir Blanc, realizam
as transmissões dos últimos shows das temporadas especiais no Youtube.
No dia 08 de abril (quinta-feira), às 20h00, Cláudio
Lacerda, cantor e compositor de Botucatu, encerra
a temporada do projeto
“Canções para Acordar o
Sol” com o show “Cantador”, espetáculo com um
repertório autoral e de parceiros, com raízes profundas na identidade cultural
do Brasil.
Grande defensor da cultura campesina, o cantor,
compositor,
instrumentista e pesquisador Cláudio Lacerda apresenta em
suas produções artísticas
as inspirações e aspirações
desses povos, os lamentos
da vida na roça, os desafios do homem do campo,
a natureza, a preservação
da identidade e suas oralidades. Com mais de vinte
anos de estrada desenvolvendo um projeto pessoal de fomento da cultura
brasileira, gravou 5 CDs
que contaram com participações de grandes artistas, como: Dominguinhos,
Renato Teixeira, Rolando
Boldrin, Pena Branca, Tinoco, Mônica Salmaso,
Paulo Simões, Alzira e
Tetê Espíndola, dentre outros artistas brasileiros.
E no dia 09 de abril (sexta-feira), às 20h00, é a
vez da série “Coisas do
Interior”, projeto de João

Oliveira e Kabé Pinheiro,
músicos naturais da região do Vale do Paraíba,
encerrar a temporada com
o show “Volta ao Mundo”
com a participação especial do maestro, compositor, arranjador, produtor e
diretor musical Xuxa Levy
e o músico instrumentista
e produtor musical Daniel
Doctors.
Uma viagem pelo mundo,
com arranjos inspirados na
música Gnawa, flamenco,
rumba, jazz, funk americano, dentre outros. Uma
apresentação que extrapola fronteiras, enfatizando o
carácter universal da música regional.
Na sequência, às 21h00,
haverá um bate-papo para
falar de carreira e caminhos musicais com a cantora e compositora espanhola erradicada no Brasil
Irene Atienza, parceira de
Kabé e João em projetos
anteriores, que atualmente
se encontra em sua terra
natal, devido a pandemia
do COVID-19.
Produzido pelo cantor,
compositor, produtor e
multi-instrumentista João
Oliveira, em parceria com
o baterista, percussionista,
produtor e bailarino Kabé
Pinheiro, ambos pesquisadores da cultura popular
brasileira, amigos e parceiros de trabalho, o projeto Coisas do Interior é uma
ode à música regional e à
sua versatilidade. Sem recorrer a lugares-comuns, o
projeto faz alusão aos tantos “Brasis” que se escondem no interior de cada
um de nós, incitando a
alma do público a reconstruir lembranças e a visitar
suas memórias afetivas.
“Canções para Acordar
o Sol” e “Coisas do Interior” são projetos contem-

plados no edital PROAC
Expresso Lei Aldir Blanc
nº 39/2020 - Produção e
Temporada de Espetáculo
de Música com apresentação online.
SERVIÇO:
Canções para acordar o
Sol
Quando: 08 de abril de
2021 - Show: Cantador Horário: 20h00
Agenda completa em: https://www.claudiolacerda.
com.br/agenda
Onde assistir: www.youtube.com/ClaudioLacerdacantador
Assista o trailer em: https://youtu.be/DKIvy2DNr9Q
Classificação Livre - Grátis
Conheça Cláudio Lacerda
acessando:
www.instagram.com/claudiolacerdacantador
“Coisas do interior”
Quando: 09 de abril de
2021 - (sexta-feira) - Horário: 20h00
Show: Coisas do interior
- VOLTA DO MUNDO
- Convidados: Marcos
“Xuxa” Levy e Daniel
Doctors
Quando: 09 de abril de
2021 (sexta-feira) - Horário: 21h00
Bate-Papo Musical com
Irene Atienza, artista que
atualmente mora em Santander (Espanha)
Onde assistir: https://
www.youtube.com/c/ProjetoCoisasdoInterior
Classificação Livre - Grátis
Conheça João Oliveira e
Kabé Pinheiro acessando:
https://www.instagram.
com/joaooliveiramusik/
https://www.instagram.
com/kabepinheiro/
https://www.instagram.
com/carretelmusic/
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Miscelânea
Curiosidades
Estranhas fobias
Ablutofobia... medo de tomar banho
Ambulofobia... medo de andar
Anuptafobia... medo de ficar solteiro
Biofobia... medo da vida
Corofobia... medo de dançar
Deipnofobia... medo de jantar
Dipsofobia... medo de beber
Dromofobia... medo de cruzar as ruas
Eremofobia... medo de ficar só
Ergasiofobia... medo de trabalhar
Falacrofobia... medo de ficar careca
Filemafobia... medo de beijar
Fonofobia... medo da própria voz
Fronemofobia... medo de pensar
Gamofobia... medo de casar
Geliofobia... medo de rir
Gerascofobia... medo de envelhecer
Heterofobia... medo do sexo oposto
Hipnofobia... medo de dormir
Latiofobia... medo de falar
Lissofobia... medo de ficar louco
Megeirocofobia... medo de cozinhar
Moloxofobia... medo de amar
Nidofobia... medo de nudez
Obsesofobia... medo de engordar
Oneirofobia... medo de sonhar
Pantofobia... medo de todas as fobias
Pedofobia... medo das crianças
Penterofobia... medo da sogra ou do sogro
Sitofobia... medo de comida
Socerafobia... medo da madrasta ou do padrasto
Singenesofobia... medo dos parentes
Tafofobia... medo de ser enterrado vivo
Uiofobia... medo dos próprios filhos
Humor
Poucos dias após o nascimento do primeiro filho do casal, o marido chegou em casa, jogou o paletó sobre a cadeira, esparramou-se no sofá e ligou
a TV. Nesse momento, a esposa pediu:
- Querido, você poderia trocar a fralda do Vinicius enquanto eu faço nosso
jantar?
- Agora estou muito ocupado, meu bem. Você troca essa e eu troco a próxima!
A mulher desligou o fogão, trocou a criança. Voltou e continuou a fazer o
jantar. Mais tarde, o nenê sujou a fralda e a esposa fala:
- Querido, agora é a sua vez de trocar o bebe!
- Minha vez? Pergunta ele indignado.
- Você disse que iria trocar a próxima!
- Eu não disse a próxima troca... Eu disse a próxima criança...
Mensagens
Às vezes ficamos com preguiça e passamos semanas sem meditar. Somos
tragados pelas rotinas da vida e desviados do caminho por orgulho, inveja ou insegurança. Somos todos humanos e a vida é difícil. A frustração
tornou-se uma reação comum e normal. Não somos seres pacientes. A
duração é o que importa e não a velocidade. Se você está se tornando uma
pessoa mais amorosa, menos passional e violenta, encontra-se na direção
certa e encontrará o caminho de volta. Pois parece que estejamos dando
dois passos pra frente e um passo pra trás, mas é assim mesmo. O progresso é um processo lento e árduo, que requer disciplina e dedicação. É
mais natural que queiramos parar de vez em quando. Isso não significa que
estejamos regredindo, estamos consolidando e descansando. O progresso
não é linear. Podemos ter avançado muito no que diz respeito à caridade e
a compreensão, mas somos principiantes em relação â raiva e â paciência.
É importante não se exigir demais. Se não ficarmos nos julgando e nem
permitindo que outros nos julguem, não nos sentiremos frustrados.
Pensamentos, provérbios e citações
O mundo não melhora nunca, só piora de hora em hora.
A audácia cresce com o medo dos outros.
Talvez o amor seja apenas o reconhecimento do prazer.
Um amor pobre é aquele que se pode medir.
O lar é o mais popular e durável de todos os estabelecimentos.
Trabalhar para pobre é o mesmo que pedir esmolas para dois.
Um burro calado passa por sábio.
Os homens sempre são sinceros, apenas mudam as sinceridades.
Não seu se a vida está me levando ou se está me atropelando.
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-25, FLS. nº 245, Termo nº 7359
Faço saber que pretendem se casar MANOEL AUGUSTO LEME VAQUELI e FABIANA CAMILA DE AZEVÊDO, aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é
natural de Pindamonhangaba-SP, nascido no dia 17 de outubro de 1980, de estado civil solteiro, de profissão técnico químico,
residente e domiciliado na Rua Cruzeiro, nº 85, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filho de JOSÉ GERALDO
VAQUELI, de 59 anos, nascido na data de 08 de julho de 1961 e de TERESINHA LEME VAQUELI, de 69 anos, nascida na
data de 14 de dezembro de 1951, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural de Campinas-SP,
nascida no dia 04 de junho de 1994, de estado civil solteira, de profissão recepcionista, residente e domiciliada na Rua Cruzeiro, nº 85, Parque Nossa Senhora da Glória, Tremembé/SP, filha de WILTON MARCELINO DE AZEVÊDO, de 49 anos,
natural de Santa Cruz de Salinas/MG, nascido na data de 18 de dezembro de 1971, residente e domiciliado em Santa Cruz de
Salinas/MG e de MARIA DE FÁTIMA SANTOS AZEVÊDO, residente e domiciliada em Natércia/MG. Se alguem souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa
local desta cidade.

MM Gerdau - Museu das Minas
e do Metal divulga nova
programação Cultural online

O setor cultural foi certamente um dos mais impactados com o avanço
da pandemia e as medidas de isolamento social.
Museus, teatros, casas de
shows e espaços destinados à cultura foram fechados e a arte precisou de
adaptar à nova realidade
para continuar chegando
até as pessoas.
Em contrapartida, o público
pode
perceber
o
quão essencial deve
ser este convívio com as
manifestações culturais,
contribuindo para a nossa saúde mental, além de
provocar reflexões no ser
humano.
O MM Gerdau promove
nesta quinta o segundo
encontro virtual da programação de abril. A partir das 19h, 4 convidadas
irão debater sobre o tema
“Programação, ainda é

possível?”, elaborado a
partir de questionamentos
levantados pelo programador cultural António
Pinto Ribeiro em seu livro
“Questões Permanentes:
ensaios escolhidos sobre
cultura contemporânea”,
que traz a pergunta: “Programar em nome de quê?
Ainda do Humano?”.
Assim, o Museu lançou
um convite às diretoras,
curadoras, gestoras e programadoras culturais de
diversos espaços localizados em cidades distintas
como Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Itabirito(MG),
para uma conversa conjunta e reflexões sobre
os desafios de criação e
desenvolvimento de programações culturais para
múltiplos espaços.
Participam deste encontro:
Clarisse Marinho (diretora de Extensão das Artes

da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo
de Itabirito-MG), Karla
Bittar Silveira (gerente de
Cultura do SESI-Cultura),
Keyna Eleison (diretora
Artística do MAM - Museu de Arte Moderna-RJ)
e Milena Lago (gerente de
Programação da Fundação
Clóvis Salgado - Palácio
das Artes e Serraria Souza
Pinto).
A ação terá transmissão ao
vivo no canal do Youtube
do museu, incluindo tradução em LIBRAS.
A atividade é uma oportunidade de reflexão e troca de experiências entre
importantes profissionais
do mercado cultural, contribuindo para esclarecer
e mapear os principais
desafios na condução e na
curadoria de programação
dos espaços culturais no
país.
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PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/SP,
torna pública a Dispensa de Licitação Nº 106/2021 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E INSTALAÇÕES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO pelo valor total
de R$ 25.679,40 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e nove reais
e quarenta centavos) ao fornecedor BBRANCO ENGENHARIA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA nos termos do Artigo 24, Inciso I,
da Lei Nº 8.666/93. Potim, 08 de abril de 2021. Erica Soler Santos de
Oliveira - Prefeita Municipal.

PUBLICAÇÃO DE DISPENSA - A Prefeitura Municipal de Potim/
SP, torna pública a Dispensa de Licitação Nº 101/2021 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO
DE AÇÕES DE POLITICA PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL
pelo valor total de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais) ao fornecedor ELCIO RIBEIRO PINTO 03379682845. CNPJ:
40.132.335/0001-88, nos termos do Artigo 24, Inciso II, da Lei Nº
8.666/93. Potim, 08 de abril de 2021. Erica Soler Santos de Oliveira Prefeita Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO Nº 008/2021 – No dia 08
de abril de 2021, depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. ERICA SOLER SANTOS
DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Potim/SP, resolve HOMOLOGAR os itens do Pregão Nº 008/2021, referente ao objeto em epígrafe, qual seja: Aquisição de Equipamentos I, para as Unidades Básicas
de Saúde do Município, Conforme Proposta Nº 13770.915000/120002, às empresas: M.H.M DO COUTO COMERCIAL, com valor total
de R$ 8.600,00; RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP, com
valor total de R$ 8.217,00; PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS
E SERVIÇOS DE INST EIRELI, com valor total de R$ 41.731,00; HG
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
EIRELI, com valor total de R$ 1.975,00; EXCLUSIVA COMERCIAL E
NEGOCIOS LTDA, com valor total de R$ 7.890,00 e AILZA PEREIRA
DOS SANTOS, com valor total de R$ 5.607,00. Ficam as empresas
convocadas a assinarem os Contratos no prazo de 05 dias úteis a
partir desta publicação.
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Suzano investe em cuidados
com a saúde e o bem-estar
durante a pandemia

Desde o começo da pandemia, a Suzano, referência
global na produção de bioprodutos desenvolvidos a
partir do cultivo de eucalipto, tem adotado uma série de medidas preventivas
buscando a segurança e a
saúde dos(as) colaboradores(as) e familiares no
período de isolamento social. Por meio da área de
Segurança, Saúde e Qualidade de Vida, a companhia
desenvolve
estratégias
como a criação de conteúdos on-line de incentivo
a práticas de atividades
física e de relaxamento,
visando promover o bem-estar e melhorar o desempenho físico e emocional
dos profissionais.
“A preocupação com a
qualidade de vida dos(as)
nossos(as)
colaboradores(as) é constante na
Suzano e não seria diferente em um momento
tão delicado como agora.
Percebemos que devido
à pandemia, a ansiedade,
o estresse, o medo e a insegurança foram os sentimentos que impactaram
boa parte das pessoas no
mundo. Por isso, rapidamente, o time de Segurança, Saúde e Qualidade
de Vida adaptou diversos
programas que antes eram
realizados presencialmente para o contexto virtual
com videoaulas e lives”,
afirma Marcelo de Mello
Martins, gerente executivo de Segurança e Saúde
Ocupacional da Suzano.
Como resultado dessas
ações, a Suzano registrou
um aumento de 30% na

adesão de colaboradores(as) e familiares nas
iniciativas de seu programa de qualidade de vida,
conhecido como Faz Bem.
Uma das principais iniciativas da companhia é
o Disque Faz Bem. Dividido em três pilares de
saúde (a mental, a física e
a financeira), a ação conta com diversos profissionais como psicólogos,
nutricionistas,
personal
trainers, advogados, entre
outros, que estão disponíveis para atendimento virtual de colaboradores(as)
e seus familiares 24 horas
por dia. Desde o início da
pandemia, o programa já
recebeu 5.200 ligações e
atendeu 1.200 pessoas por
webinar, com a Auster empresa parceira do programa.
A Suzano oferece ainda
uma série de webinars para
a troca de informações,
boas práticas e orientações
para auxiliar os(as) colaboradores(as) no enfrentamento do cenário atual de
forma positiva. A companhia também disponibiliza
aulas sobre mindfulness
(técnica que ajuda a focar
no momento presente, sem
deixar o passado e o futuro
afetarem a análise, tornando a mente mais saudável),
que chega a ter em média
180 participantes por aula.
Cuidados no lar
Com o home office e os
fechamentos temporários
das academias, parques e
áreas de lazer por medida de segurança, diversas
pessoas abandonaram a
prática da atividade física

e, consequentemente, todos os benefícios que ela
proporciona.
Para incentivar a prática
de exercícios em casa, a
Suzano, em parceria com
a Ação Corporate, desenvolveu um cronograma de
lives com dicas de exercícios físicos, orientação
de ergonomia, saúde e
trabalho remoto, além da
aula de ginástica laboral,
que reúne a média de 80
participantes a cada ação
e somente nas unidades
do interior do Estado de
São Paulo registra mais de
90% de participação.
“Eu sempre fui uma pessoa
muito ativa, gosto muito
de esportes! Antes da pandemia, eu tinha o costume
de jogar futebol de duas
a três vezes por semana e
pelo menos uma vez por
semana eu saía com meus
filhos para andar de bicicleta. Com a chegada da
Covid-19, tivemos que
interromper essas atividades. E a ginástica laboral
está me ajudando a sair do
sedentarismo. Inclusive
meus dois filhos, sempre
que possível, participam
comigo!”, diz Flávio Miguel Pires, engenheiro de
manutenção da Unidade
Limeira da Suzano.
Outra iniciativa da empresa é a parceria com o
Gympass. Por meio dela,
os(as) colaboradores(as)
possuem descontos especiais em diversas academias pelo Brasil e em soluções de bem-estar, como
treinos on-line, aulas de
meditação e muito mais.
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São Sebastião inicia obras para Psicopedagoga e professora da
recuperar a sua capacidade
UNITAU alerta sobre os perigos
de operação do Porto
do bullying na infância

A CDSS (Companhia
Docas de São Sebastião)
deu início essa semana
às obras de dragagem de
manutenção para restituir
a capacidade de operação
do Porto de São Sebastião.
Iniciada em 30 de março,
os serviços irão restabelecer as profundidades e permitir que navios maiores
ou mais carregados operem com mais segurança
nas atracações e desatracações, e durante a carga ou
descarga. O investimento
será de R$ 3,1 milhões e a
previsão inicial é de terminar a obra em aproximadamente 60 dias.
“Os berços de atracação
estão com suas profundidades reduzidas. A dragagem visa restabelecer a
profundidade original de
10 metros no berço principal e 7 metros nos berços
secundários, garantindo

manobras e permanências
seguras”, afirma Paulo
Oda, presidente da CDSS,
empresa da Secretaria de
Logística e Transportes.
Por meio de duas draga de
sucção e recalque, o material depositado nas áreas de atracação e bacia de
evolução serão removidos
e lançados em terra, na
área de despejo licenciada pelo Ibama. A previsão
inicial é de dragar cerca de
96,4 mil metros cúbicos de
sedimentos. Os serviços
foram iniciados com uma
draga auto transportadora
de pequeno porte na bacia
interna. Na próxima semana, entrará em operação
outra draga de maior capacidade de trabalho.
O Secretário de Estado de
Logística e Transportes,
João Octaviano Machado
Neto, destaca a importância das obras para a Com-

panhia Docas de São Sebastião. “Em 2020, mesmo
com a pandemia, a Docas
registrou um aumento de
7,8% na movimentação
de cargas. A obra irá restituir a capacidade do Porto
operar com navios maiores. Essa mudança poderá
trazer novas cargas e impactar na movimentação
do Porto e em seu faturamento.”.
A CDSS também irá desenvolver programas de
comunicação e de educação ambiental junto aos
moradores das áreas próximas ao Porto e pescadores da região, para verificar e intervir em possíveis
impactos da obra. O objetivo é desenvolver ações
educativas para lidar de
maneira prática com as demandas levantadas, como
andamento da obra, questionamentos e sugestões.

USP procura voluntários
para pesquisa sobre
julgamento moral

Joyce mora com os avós
e adora ir a festas. Apesar
de sair todo fim de semana, ela não contrai COVID-19. Contudo sua avó
começa a apresentar sintomas e logo morre com a
doença.
Quanta culpa Joyce merece por sair todo fim de
semana mesmo com a
pandemia? Responder a
essa pergunta é fazer um
julgamento moral, sendo,
nesse caso, o ato de decidir se alguém é culpado ou

não por causar um dano a
uma outra pessoa.
O estudo Julgamento Moral: adaptação transcultural de instrumentos e associações com variáveis
clínicas e sociodemográficas tem por objetivo avaliar as características que
podem interferir no julgamento moral.
Nosso propósito é entender melhor a relação entre
o que as pessoas pensam
ser certo ou errado, suas
respostas a dilemas mo-

rais, e outras características pessoais como estresse, empatia, personalidade
e sexo. Qualquer pessoa,
de todo o Brasil, com 18
anos ou mais pode participar.
Os voluntários deverão
preencher o questionário
on-line clicando AQUI.
Este é um projeto inserido
no Programa de Pós-graduação em Saúde Mental
da Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Em maio de 2016, foi publicada a Lei 13.277/2016,
que institui 7 de abril como
o Dia nacional de combate
ao bullying e à violência
na escola. A lei foi aprovada de forma simbólica
depois de cinco anos do
“massacre de Realengo”,
em que 12 crianças foram assassinadas a tiros
em uma escola no Rio de
Janeiro, por um autor que
enfrentou o bullying na infância.
A Profa. Ma. Luciana De
Oliveira Rocha Magalhães, do curso de especialização em Psicopedagogia da Universidade de
Taubaté (UNITAU), alerta
que o bullying afeta de
20% a 25% dos alunos e
que as consequências dessa ação se desdobram de
diversas formas, como reações exageradas, em que
a vítima se torna agressora
e até mesmo o “bullycídio”, o suicídio em decorrência do bullying.
“Quando a gente fala de
impacto, depende das vivências de cada um, mas
na maioria das vezes o
aluno se distancia do seu
grupo de amigos, tem
medo de se relacionar, se
desinteressa pelo ambien-

te escolar, começa a faltar,
é afetado de inúmeras formas no seu desempenho
escolar e pessoal. Além
das crianças que sofreram
bullying e não tiveram
o apoio necessário, elas
carregam esse sofrimento
para a vida toda, como um
trauma, por isso ter apoio
da escola e da família é
essencial para a superação
desse trauma”, comenta a
professora.
A psicopedagoga explica
que o bullying é uma forma de dominação de uma
pessoa sobre outra, ou entre grupos, que pode acontecer de várias formas:
física, verbal ou psicologicamente. As causas das
agressões estão na própria
estrutura social, que prioriza e valoriza certas características e desvalorizam
outras. “Aqueles que sofrem bullying comumente
têm características socialmente e historicamente
consideradas inferiorizadas, como diferença de
classe social, deficiências
físicas, mentais, de gênero
e diferenças étnicas”, pontua.
Os ambientes em que
há maior incidência de
bullying são aqueles que

não estão abertos ao diálogo, em que se age de
forma reativa e em que se
espera a agressão acontecer para se tomar medidas cabíveis. “O caminho
para evitar o bullying é da
pró-atividade, porque ele
sempre existiu e sempre
vai existir, com um grau
maior ou menor de intensidade. Podemos diminuir
a sua incidência, agindo de
forma proativa, com ações
de prevenção e de conscientização. Elas devem
ser contínuas e não pontuais. Devem ser sempre
antecipadas, para mostrar
para aqueles que sofrem
o que devem fazer e como
podem denunciar. E também mostrar para aquele
que pratica como isso é
um ato de covardia”, diz a
psicopedagoga.
A professora ainda orienta
que os responsáveis sejam
observadores, pois a ação
pode ocorrer de forma
contínua. “O bullying parte de uma situação de mau
gosto e vai muito além de
uma brincadeira. Ele é feito intencionalmente para
agredir o outro, ele tem um
alvo e acontece de forma
sistemática,
continuada
por várias vezes”, ressalta.

