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A série “13 Reasons 

Why” trouxe à tona a 

discussão do delicado 

tema suicídio. E 

esse é, sim, um tema 

merecedor de refl exão e 

debate, pois uma forma 

importante de evitá-

lo é com informação e 

desmistifi cação

A Organização Mundial 
da Saúde afi rma que 
90% dos suicídios po-

deriam ter sido evitados. Mas 
quantas seriam as razões que 
justifi cariam alguém tirar sua 
própria vida? 13 foi a resposta 
a que Hannah chegou. Mas 
faltou a ela compreender que 
todas elas se resumem numa 
só. Há um único motivo para 
o suicídio.

A natureza nos dotou, como 
a todos os animais, de instinto 
de sobrevivência, para a pre-
servação da espécie. E cometer 
um ato contra a própria vida é 
contrário a esse instinto pre-
sente em nós o tempo todo. 
Para isso, é necessário algo tão 
forte que se sobreponha a ele. 
E não algo externo, pois esse 
potente instinto nos impele a 
combater o que coloca nossa 
vida em risco. Então, tem de 
ser algo interno.

Os problemas, as difi culda-
des, as crises, os traumas… nos 
causam sofrimento emocio-
nal. E sofrimento emocional, 
quando tão intenso que se 
torna insuportável, é a única 
razão capaz de levar alguém 
a superar seu instinto de so-
brevivência.

Poderíamos dizer que nin-
guém se mata por opção, mas 
por falta de opção – as pessoas 
se suicidam por não encontra-
rem alternativa para aliviar a 
dor emocional que sentem. 
Sem alívio, a dor pode roubar 
o discernimento e levar a um 
ponto em que é difícil voltar 
sozinho. O Dr. Brian Mishara, 
Diretor do Centro de Pesquisa 
e Intervenção ao Suicídio e 
Eutanásia, da Universidade 
de Quebec, Montreal, Canadá, 
criou uma analogia interes-
sante para explicar a crianças 
pequenas esse ato. 

Disse que é como se alguém 
estivesse dirigindo um carro 
numa nevasca e fi casse sem 
visibilidade, pegasse a estra-
da errada por não conseguir 

ver o caminho, e caísse num 
precipício. Não se trata de 
culpar a neve, a estrada, ou 
quem estava dirigindo – mas 
não teria sido o caso de parar 
até ter condições de enxer-
gar? É possível desenvolver a 
habilidade de criar opções, ou 
“estratégias”, para lidar com 
sentimentos. 

E essa habilidade é neces-
sária a todos os seres huma-
nos, sejam eles crianças que 
adentram o ambiente escolar 
e sofrem com a diversidade 
que encontram no seu grupo 
de convívio diário, sejam eles 
adolescentes, numa fase par-
ticularmente difícil da vida 
em que estão defi nindo sua 
identidade, sejam adultos en-
frentando problemas e crises, 
sejam idosos buscando se 
encaixar num novo papel na 
sociedade.

Sentimentos desagradáveis 
nos acometem constantemen-
te. Não é privilégio de ninguém 
em nenhuma idade. E aliviá-los 
é também uma necessidade 
de todos. Viver em sofrimento 
emocional é como andar car-
regando uma mochila pesada; 
não reduzir essa carga é como 
deixar que a mochila fi que cada 
vez mais pesada, até que andar 
pode se tornar impossível.

Desenvolver em crianças 
pequenas a capacidade de criar 
estratégias para lidar com seus 
sentimentos e difi culdades é o 
objetivo do programa “Amigos 
do Zippy”. Ampliar essa capaci-
dade é o objetivo do “Amigos do 
Maçã”. Desenvolver em jovens 
essa fundamental capacidade 
é o objetivo do programa 
“Passaporte: Habilidades para 
a Vida”. 

Cada um deles tem sua dinâ-
mica específi ca, sua linguagem 
própria, mas todos foram 
criados para promover saúde 
mental, aumentando fatores de 
proteção, como o aleitamento 
materno fortalece os bebês 
promovendo saúde física. Seus 
efeitos são de amplo espectro 
– crianças e jovens aprendem 
a construir muitas estratégias 
para enfrentar a vida, em 
contraponto ao doloroso pro-
cesso de contar as razões para 
desistir dela.

(*) - É fundadora da Associação pela 
Saúde Emocional de Crianças para 

dar oportunidades às crianças de 
aprenderem, desde muito cedo, a 

lidar com seus sentimentos e com 
as difi culdades da vida. Confi ra em 

(www.az.org.br).  
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QUARTA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2017

SERVIÇOS EXECUTADOS POR INTERMÉDIO DO MEI
Empresa que contrata serviços executados por intermédio do MEI 
deverá recolher a cota patronal de 20% e declarar em SEFIP, existem 
exceções? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGOU OS PRIMEIROS 15 DIAS DE LICENÇA PARA O FUN-
CIONÁRIO, ENTRETANTO APÓS 60 DIAS FOI APRESENTADO NOVO 
ATESTADO, DEVEMOS PAGAR NOVO AFASTAMENTO?

Esclarecemos, conforme art.75 do Decreto nº3.048/99 que se ultrapas-
sado os sessenta dias da alta anterior a empresa está obrigada a pagar 
novamente os quinze primeiros dias de afastamento.

FUNCIONÁRIO FALTOU DEVIDO A GREVE
Empresa pode descontar, quando o funcionário não comparece ao 
trabalho devido a greve de ônibus? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO POR ACIDENTE DE TRABALHO
Funcionário falece em decorrência de acidente de trabalho, os depen-
dentes recebem algum benefício? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGA AO FUNCIONÁRIO ALÉM DO SALÁRIO FIXO UM 
VALOR SOBRE PRODUTIVIDADE, SENDO VARIÁVEL TODO MÊS, DEVE 
SER CALCULADO O DSR?

Esclarecemos que conforme Súmula nº225 do TST a produtividade paga 
mensalmente não repercute no cálculo do repouso semanal remunerado.

ESTAGIÁRIO AFASTADO POR ATESTADO MÉDICO
Estagiário está afastado com atestado de 22 dias, como proceder com 
o pagamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA APOSENTADA POR INVALIDEZ
Foi concedida aposentadoria por invalidez para funcionária, temos que 
calcular a rescisão, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Considerados um tesouro na-
cional na China, os ursos pandas 
gigantes conseguiram sair da 
“lista vermelha” de extinção há 
menos de um ano devido a um 
longo trabalho de preservação 
desses animais, que têm fãs no 
mundo inteiro.

Sob proteção especial do 
Estado chinês, desempenham 
papel importante na construção 
da imagem internacional do 
país asiático com a chamada 
diplomacia do panda, que 
consiste no envio de ursos a 
outras nações para pesquisas 
científi cas conjuntas sobre a 
espécie.

O programa de proteção, 
aliado à visibilidade mundial 
dada aos pandas pela via diplo-
mática, ajudou na conscienti-
zação sobre a importância da 
preservação da espécie. Até os 
anos 1980, existiam menos de 
mil pandas gigantes no mundo. 
Agora, vivem na China aproxi-
madamente 1,8 mil na natureza 
e em torno de 400 sob proteção 
humana em centros de pesquisa 
ou zoológicos.

Os pandas saíram da ameaça 
de extinção e passaram a ser 
considerados como “vulne-
ráveis” em setembro do ano 
passado pela União Interna-
cional para a Conservação 
da Natureza. Assim como 
outras espécies em perigo, 
eles sofrem com a diminuição 
do seu habitat por causa da 
expansão da atividade huma-
na e ao desmatamento que, 
no caso dos pandas, reduz a 

Na Base de Pesquisa e Reprodução dos Pandas Gigantes de Chengdu,

capital da província de Sichuan, pandas dormem na maior parte do dia. 

Dos 17 ODS, dez têm metas 
diretamente associadas 
à infância e adolescên-

cia. A pesquisa “A Criança e o 
Adolescente nos ODS - Marco 
zero dos principais indicadores 
brasileiros - ODS 1, 2, 3 e 5” visa 
complementar relatório volun-
tário entregue pelo governo à 
ONU, na semana passada. 

Nesse primeiro lançamento, 
foram selecionados quatro 
dos dez objetivos: erradicação 
da pobreza, fome zero, saúde 
e bem-estar e igualdade de 
gênero.

No balanço geral, o Brasil 
cumpriu sete dos oito Objetivos 
do Milênio, voltados para os 
países em desenvolvimento, 
com exceção da meta de re-
dução da mortalidade materna. 
A administradora executiva da 
Abrinq, Heloisa Oliveira, res-
saltou que, apesar dos avanços 
na última década, há regiões 
do país e grupos sociais cujos 
dados apontam extrema desi-
gualdade e que são camufl ados 
pela média nacional. Para que 
os objetivos traçados para 
2030 sejam cumpridos, disse 
ela, todos os grupos sociais e 
regiões do pais precisam estar 
incluídos nas metas.

“Nossas estatísticas são 
boas, mas muitos dados 
precisam ser desagregados. 
Vivemos em um país extre-
mamente desigual. Olhando a 
média nacional dá para pensar 
que alguns indicadores estão 
bons, mas precisamos olhar 
para as diferentes realidades 
brasileiras para enxergar onde 

Relatório diz que Brasil tem regiões cujos dados apontam 

extrema desigualdade social.

5ª Vara da Família e Sucessões – Reg. Santana. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE NIVALDENIR EMERSON LIMA, 
REQUERIDO POR SÔNIA MARIA DE SOUZA CANDELÁRIA - PROCESSO Nº1005690-
68.2015.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Irineu Francisco da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 12/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de NIVALDENIR EMERSON LIMA, CPF 
227.649.558-80, declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Sônia Maria 
de Souza Candelária. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, 
e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de 
fevereiro de 2017. 

Estudo diz que Brasil deve priorizar 
combate às desigualdades regionais
O Brasil precisa priorizar o combate às desigualdades regionais se quiser alcançar as metas dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, ligados diretamente à criança e ao 
adolescente, indica estudo divulgado ontem (25) pela Fundação Abrinq, no Rio de Janeiro

mil nascidos vivos, no mesmo 
período (a taxa era de 26,1 por 
mil nascidos vivos em 2000).

Em 2015, a taxa de mortali-
dade materna era de 54,9 para 
cada 100 mil nascidos vivos. 
Heloísa ressaltou que, embora 
a média nacional não seja alta 
a nível nacional, no que diz 
respeito à morte materna, ela 
está muito acima da média em 
alguns estados, como Tocan-
tins, Maranhão, Roraima, Piauí 
e Amapá. “São números de 
óbitos muito altos por causas 
evitáveis. Por isso, precisamos 
de estratégias específi cas para 
tratar essas diferenças regio-
nais”. O Brasil conseguiu sair 
do Mapa da Fome da FAO em 
2014. A pobreza na infância 
foi prioridade das ações go-
vernamentais com a criação 
do Programa Brasil Carinhoso 
e a mudança nos critérios do 
Programa Bolsa Família.

Em 2000, 191 países que inte-
gram as Nações Unidas assina-
ram compromisso de atingir os  
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), cujo prazo 
fi nal terminava em 2015. Aquele 
pacto global era voltado apenas 
a países pobres e em desenvol-
vimento. Em 25 de setembro 
de 2015, 193 países das Nações 
Unidas adotaram a Resolução 
“Transformando Nosso Mundo: 
a Agenda 2030 para o Desen-
volvimento Sustentável”, com 
17 objetivos e 169 metas que 
devem ser cumpridos por to-
das as nações – os chamados 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) (ABr).

estão os desafi os”, afi rmou.
“Precisamos implementar 

os ODS a nível local porque 
somente assim avançaremos. É 
preciso aprofundar e detalhar 
mais a discussão, elaborar um 
ponto de partida de todos os 
indicadores, investir em novas 
estatísticas para sabermos de 
onde estamos saindo e para 
onde vamos”, explicou.

A Abrinq é uma das oito orga-
nizações selecionadas, por meio 
de edital, para debater e imple-
mentar a chamada Agenda 2030 
na Comissão Nacional para os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. De acordo a Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD-2015), 27% 
dos habitantes vivem com até 
meio salário mínimo por mês. 
Mas esse percentual sobe para 
40,2% se for feito um recorte 

da população de 0 a 14 anos, 
ultrapassando a casa dos 60% 
de crianças e adolescentes em 
situação de pobreza em estados 
como Alagoas, Maranhão, Cea-
rá, Bahia e Pernambuco.

“Não podemos falar de uma 
agenda para 2030 sem priorizar 
esse grupo que será a população 
economicamente ativa, adulta, 
e que vai de fato viver nesse 
mundo de 2030. Não podemos 
falar de futuro sem falar de 
criança e adolescente”, disse a 
representante da Abrinq. Em 
relação à mortalidade infantil, 
apesar de uma progressiva 
melhora nos indicadores, em 
2015, para mil nascidos vivos, 
14,3 morreram, pouco mais da 
metade da taxa do ano 2000 
(30,1 por mil nascidos vivos). 
Já os óbitos entre menores de 
um ano fi caram em 12,4, para 
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Programa de proteção dos pandas usa 
diplomacia para aumentar conscientização

176 contabilizados até o fi m do 
ano passado.

A funcionária da administra-
ção da base, Zhong Yangping, 
explica que o principal objetivo 
do santuário artifi cial é a re-
produção dos animais. “É uma 
espécie ainda considerada em 
perigo e precisa de nossa pro-
teção”, disse. Outra vertente 
do centro de pesquisa é a ação 
educativa para conscientizar 
adultos e crianças sobre a im-
portância da preservação de 
espécies ameaçadas. Nas mon-
tanhas de Sichuan, considerada 

Pandas de 2 anos se refugiam do calor em instalações com ar condicionado na Base de Pesquisa e 

Reprodução dos Pandas Gigantes de Chengdu, capital da província de Sichuan.
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quantidade de bambus, base 
de sua alimentação.

Sichuan, terra natal 
dos pandas

Pioneira no trabalho de 
preservação e principal centro 
de estudos sobre a espécie na 
China, a Base de Pesquisa e 
Reprodução dos Pandas Gi-
gantes de Chengdu, capital de 
Sichuan, província do sudoeste 
da China, foi aberta em 1987 
com apenas seis animais. Os 
quatro bebês pandas que nas-
ceram este ano se somam aos 

a terra natal dos pandas, vivem 
80% desses animais. O restante 
está espalhado pelas províncias 
de Gansu e Shaanxi.

Diplomacia do panda
A primeira aparição pública 

de Meng Meng, uma panda 
de 4 anos, e de Jiao Qing, um 
panda de 7 anos, os dois no-
vos moradores do zoológico 
de Berlim, foi na presença da 
chanceler alemã Angela Merkel 
e do presidente chinês, Xi 
Jinping, antes da abertura da 
cúpula do G20 em Hamburgo, 
no início do mês.

A cerimônia de abertura do 
Jardim dos Pandas é o mais 
recente exemplo dessa tradição 
da política externa chinesa de 
enviar esses “embaixadores 
especiais” de Pequim para 
reforçar os laços diplomáticos 
com outras nações. O governo 
chinês empresta por 15 anos 
os pandas a zoológicos de dife-
rentes países para projetos de 
pesquisa conjuntos. Segundo 
o jornal estatal China Daily, 48 
pandas vivem no exterior em 
14 países, como Japão, Estados 
Unidos e Cingapura.


