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OPINIÃO

Namoro na 
adolescência:
fato ou fake?

O início da adolescência 

coincide com o fi nal do 

Ensino Fundamental, 

fase em que 

desabrocham as paixões 

e, com elas, o convite: 

“quer namorar comigo?”

Se tudo o que é humano 
não é estranho à escola, o 
assunto do namoro deve 

ser tratado com naturalidade. 
Há adultos que, pelo discurso 
defendido, deixam a impressão 
de que já nasceram adultos. Li-
gam o dispositivo de memória 
seletiva e apagam as vivências 
da travessia dos 13 aos 18 anos, 
em que se articulam medo, 
angústia e prazer no mesmo 
segundo de sua vida. 

Namorar é uma ação huma-
na; portanto, faz parte do dia a 
dia de todos os que se ocupam 
da educação de adolescentes 
e jovens e trabalham em favor 
da grande conquista que é 
aprender a lidar com as emo-
ções que emanam das relações 
nos espaços de convivência. 
Quando ouço de gestores de 
escolas de Ensino Médio que 
os alunos não namoram por-
que é proibido, logo me vem 
à mente: ah, coitados, como 
são iludidos! 

A visão ingênua de que, por 
ser proibido, não acontece, 
não ajuda no tratamento, 
nem acolhe a angústia que 
esse tema suscita. Yves de La 
Taille, psicólogo e referência 
na área de desenvolvimento 
moral, defende a construção 
dos limites no espaço escolar 
sob três dimensões: 
 a) Os limites a serem 

transpostos – encorajar 
os estudantes a conhecer 
os próprios limites, a 
fi m de transpô-los, pois, 
afi nal, foi rompendo os 
limites do seu tempo que, 
por exemplo, a luz elétri-
ca, o avião e tantos outros 
objetos foram criados. 

 b) Os limites a serem res-

peitados – criados para 
organizar o mundo social, 
que qualifi ca a liberdade 
em sua relação direta 
com a responsabilidade. 
O semáforo, por exem-
plo, não foi criado para 
impedir o deslocamento, 
apenas para organizá-lo. 

 c) Os limites para a inti-

midade – essa dimensão 
é assegurada pela Cons-
tituição brasileira e esta-
belece a diferença entre 
o privado e o público, 
bem como o respeito à 
privacidade e o controle 
de acesso dos outros à 
nossa intimidade. Sendo 
o namoro algo de foro ín-
timo, pode estar aqui um 
importante argumento 
para os que defendem a 
sua proibição em espa-
ços públicos, como por 
exemplo, na escola.

Quando compreendemos 
as três dimensões educacio-
nais do limite e o conceito 
de liberdade – associado à 
responsabilidade –, o maior 
impasse educativo se encontra 
em discernir se o limite é um 
convite para o outro lado – 
transposição – ou uma ordem 
para respeitar as fronteiras. 

Quanto mais conhecemos os 
nossos estudantes e adentra-
mos o restrito espaço de sua 
convivência, mais entendemos 
que são criaturas ávidas por 
limites, interessadas pelas 
descobertas que ultrapassem 
o óbvio, desde que sejam 
tocadas de forma inteligente, 
estabelecendo e gerenciando 
vínculos positivos.

Namoro na adolescência 
é fato, sobretudo no Ensino 
Médio, e deve ser tratado como 
todos os assuntos polêmicos, 
com diálogo franco, a partir 
da empatia e da generosidade 
entre as gerações que habitam 
a escola. 

 
(*) - É diretora pedagógica do

Sistema Positivo de Ensino.

Acedriana Vicente Vogel (*)
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News@TI
Novo aplicativo para gestão de pessoas nas 
empresas
@Recém-lançado no Brasil, o ROIT People possui diversas funcio-

nalidades, todas com o objetivo de reduzir o processo manual 
do setor de RH. Em todas elas está presente a tão falada inteligência 
artifi cial, que permitirá um processo contínuo de aprendizado do 
sistema, em relação ao perfi l das pessoas, da empresa, das melhores 
conduções, entre outros benefícios. O Engenheiro de Software à 
frente do projeto, Fernando Esmaniotto, explica que o app foi de-
senvolvido dentro dos melhores padrões tecnológicos disponíveis, 
utilizando recursos extremamente avançados, enriquecidos com 
bases externas, integrado a diversas ferramentas de mercado, além 
de utilizar machine learning de forma intensa.

VIP Direto terá leilões de carros com valores até 
50% abaixo do praticado em mercado
@A VIP Direto, aplicativo de leilão que conecta pessoas para vender 

veículos com quem quer comprá-los, oferece facilidades incríveis 
para quem quer comprar e vender carros. Com o conforto e segurança, 
realiza leilões online de veículos com até 50% abaixo do valor de mercado. 
Os pregões ocorrem de segunda-feira a sexta-feira, às 18h, pelo aplicativo 
disponível na Play Store e App Store ou pelo site www.vipdireto.com. Para 
esse começo de mês, os destaques serão o X3, C4 Pallas, Fiesta, Cherokee, 
dentre outros. “Estamos investindo, cada vez mais, em novas ferramentas 
para melhor atender nossos clientes. Buscamos trazer novidades com fre-
quência, como fi zemos com as garantias de um ano para peças mecânicas 
de nossos carros leiloados, além de termos, com frequência, veículos com 
preços bem abaixo do praticado em mercado. Por isso, somos diferencia-
dos”, conta Ana Paula Grimaldi, CEO da VIP Direto.

tegUP abre inscrições para novo ciclo
@A tegUP inicia o terceiro ciclo de seu programa para identifi car 

e apoiar empresas desenvolvedoras de soluções para a área de 
transportes e logística. O novo ciclo traz uma inovação em relação 
aos dois anteriores: neste ano, foram defi nidos oito desafi os espe-
cífi cos. Isso signifi ca que as startups candidatas devem apresentar 
soluções voltadas às situações descritas. O primeiro desafi o é o de-
senvolvimento de ferramenta que possibilite a consulta de multas dos 
veículos. Além de identifi car as multas em nome da transportadora, 
deve gerar boletos de pagamento de forma automatizada. Os demais 
desafi os são otimização de inventário de estoque, aprimoramento 
do processo de separação de pedidos B2C, melhoria no processo de 
identifi cação de lacre dos veículos, controle de pressão para cintas 
de amarração de cargas, monitoramento da altura e peso das cargas 
para evitar eventuais excessos e otimização da separação de materiais 
e movimentação de pallets em armazéns (tegup.com).
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Ciência e Tecnologia

O número de vagas de emprego no ramo de T. 
I. cresceu 300% no Brasil em fevereiro de 

2019, em comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Em fevereiro de 2018, haviam sido 14,5 
mil admissões contra 13,9 mil demissões, geran-
do um saldo positivo de emprego de 564 vagas. 
Enquanto que, em fevereiro desse ano, foram 
16,9 mil admissões contra 14,6 mil demissões, 
resultando em 2,3 mil novas vagas de emprego.

Isso é o que mostrou um levantamento feito 
pela Associação das Empresas Brasileiras de Tec-
nologia da Informação do Paraná (Assespro – PR) 
em parceria com o Departamento de Economia 
da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que 
faz parte do projeto Insights Report: Panorama 
do Setor de Tecnologia da Informação e Co-
municação 2019, que publica boletins mensais 
sobre o mercado de Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) no Paraná e no Brasil.

O estudo levou em conta os seis principais 
estados brasileiros geradores de emprego no 
setor e que são responsáveis por 80% do pessoal 
de T. I.: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Vagas de Emprego no Ramo de T. I. crescem 300% no Brasil
Segundo o levantamento, São Paulo foi o es-

tado que apresentou o maior número de novas 
vagas em 2019 no ramo de T.I.: foram 535. Em 
seguida está Santa Catarina com 307, depois o 
Rio Grande do Sul, com 293, seguido do Paraná, 
com 249, Minas Gerais, com 247, e, por último, 
Rio de Janeiro, apresentando 94 novas vagas.

Comparando os meses de fevereiro de 2018 e 
2019, houve um aumento, no Brasil, de 17% nas 
admissões nesse ramo e de 5% nas demissões. Em 
relação à taxa de admissões, o Rio de Janeiro foi 
o estado que mais se destacou, com aumento de 
54%. Seguido do Rio Grande do Sul, com 34%, 
Paraná, com 31%, Minas Gerais com 30%, Santa 
Catarina com 22% e São Paulo, que praticamente 
se manteve estável, com 1% de aumento apenas.

O Paraná, por sua vez, foi o estado que apre-
sentou maior aumento na taxa de desligamentos, 
28%. Seguido de Santa Catarina, 19%, Minas 
Gerais, 9%, Rio Grande do Sul, 8%, e Rio de 
Janeiro, 7%. São Paulo, no entanto, não apre-
sentou crescimento na taxa de desligamento em 
fevereiro de 2019, já que a taxa fi cou em 0% em 
comparação com o mesmo mês do ano anterior.

Empresas têm vagas sobrando no setor de T. I., mas falta mão de obra qualifi cada
Na área de T. I., ocorreram no Brasil, em 

fevereiro deste ano, 14,9 mil admissões, contra 
13,1 mil demissões, gerando um saldo positivo 
de 1,7 mil novas vagas de emprego. São Paulo 
apresentou 666 novas vagas, sendo o estado 
que apresentou o maior número de vagas mais 
uma vez. Foram 6,9 mil admissões, contra 6,3 
mil demissões. O segundo estado com maior 
número de vagas foi Minas Gerais, com 347, 
depois vem Santa Catarina, com 218, seguido 
do Rio Grande do Sul, com 165, Paraná com 67 
e Rio de Janeiro com 43 novas vagas.

De fevereiro de 2018 para fevereiro de 2019, 
houve um aumento no Brasil de 11% nas ad-
missões e de 14% nas demissões na área de 
T. I. O estado que apresentou a maior taxa de 
crescimento de admissão foi o Rio Grande do 
Sul, com 36%. 

O estado do Rio de Janeiro também foi o que 
apresentou a maior taxa de desligamentos na 
área de T. I. com aumento de 19%. Em segundo 
lugar vem o Paraná, com 17% de aumento, de-
pois Rio Grande do Sul, 16%, São Paulo, 15%, 
Minas Gerais, 11% e Santa Catarina com 5%.

Banco de perfi l 
genético tem mais 
de 17 mil presos 
cadastrados

O Banco Nacional de Perfi s Ge-
néticos já conta com 17.361 perfi s 
de condenados cadastrados, um 
crescimento de 165% em relação 
ao último relatório, de novembro de 
2018. De acordo com o Ministério 
da Justiça, os números revelam o 
comprometimento e a força tarefa 
dos estados em coletar e inserir 
no banco o material biológico dos 
condenados. A meta do ministério 
é alcançar 65 mil cadastros até o 
fi nal do ano.

Os dados do banco genético 
auxiliam peritos nas investigações 
criminais, em nível nacional e es-
tadual. O relatório revela que em 
825 investigações os dados foram 
utilizados, incluindo crimes contra 
a vida, crimes sexuais e crime or-
ganizado, e que foram processados 
mais de nove mil vestígios de local 
de crime no Banco Nacional de 
Perfi s Genéticos.

A Rede Integrada de Bancos de 
Perfi s Genéticos foi criada com obje-
tivo de manter, compartilhar e com-
parar perfi s genéticos para ajudar na 
apuração criminal e no processo de 
investigação. A obrigatoriedade da 
identifi cação do perfi l genético de 
condenados por crime doloso está 
prevista desde 2012. A estimativa 
do comitê gestor e secretaria exe-
cutiva da rede é que existam 137,6 
mil condenados nessas condições e 
que deveriam ser identifi cados pelo 
perfi l genético (ABr).

Foi lançada a campanha nacional ‘Toda Criança é Nossa Criança. Diga Não ao Trabalho Infantil’.

Na média histórica, o 
MPT calcula que haja 
4,3 mil denúncias de 

trabalho infantil por ano. Foram 
ajuizadas 968 ações e fi rmados 
5.990 termos de ajustamento 
de conduta, um instrumento 
administrativo para impedir 
condutas irregulares. Para re-
forçar a luta contra esse tipo de 
trabalho, o MPT lançou ontem 
(12) a campanha nacional ‘Toda 
Criança é Nossa Criança. Diga 
Não ao Trabalho Infantil’.

A campanha, que conta 
com um fi lme de animação, 
questiona os adultos: “você 
acha difícil imaginar o quanto 
é ruim para uma criança fi car 
vendendo coisas na rua? Co-
mece imaginando que é o seu 
fi lho.” Segundo dados do IBGE, 
quase 2,5 milhões de crianças e 
adolescentes entre 5 e 17 anos 
estão trabalhando. Dados do 
Observatório Digital do Tra-
balho Escravo mostram que, 
entre 2003 e 2018, 938 crianças 
foram resgatadas de condições 

Atos são marcados por confrontos contra a polícia local.

Milhares de pessoas toma-
ram as ruas de Hong Kong 
ontem (12) para protestar 
contra um projeto que prevê 
a extradição de suspeitos de 
crimes para a China continen-
tal. O polêmico projeto seria 
debatido ontem no Parlamen-
to, mas foi adiado para “uma 
data posterior”, informou a 
presidência do Legislativo. A 
expectativa é de que a votação 
ocorra no próximo dia 20 de ju-
nho. O grupo, em sua maioria 
jovens, se reuniu inicialmente 
em um parque próximo à 
sede do governo, onde foram 
registrados confrontos com 
a polícia após manifestantes 
invadirem o prédio. 

As autoridades dispararam 
balas de borracha e gás lacri-
mogêneo contra a multidão, 
que bloqueou as duas prin-
cipais avenidas do centro. 
Centenas de empresas se 
mobilizaram nas redes sociais, 
com a hashtag que pode ser 
traduzida como “#greve1206”. 
Além disso, em uma atitude 
incomum, diversos estabele-
cimentos comerciais de Hong 
Kong fecharam as portas para 
seus funcionários protestarem. 
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MP do Trabalho recebe 
4,3 mil denúncias de 

trabalho infantil por ano
De 2014 a 2018, o Ministério Público do Trabalho (MPT) registrou mais de 21 mil denúncias de 
trabalho infantil

análogas à escravidão.
Para a coordenadora nacional 

da Coordenadoria Nacional de 
Combate à Exploração do Tra-
balho da Criança e do Adoles-
cente (Coordinfância) do MPT, 
Patrícia Sanfelici, muitas vezes 
ao oferecer trabalho para crian-
ças e adolescentes, as pessoas 

acham que estão ajudando-os 
a sair da rua, a ter um futuro, 
mas não é o que ocorre.

“Na verdade estão contri-
buindo para a perpetuação de 
um ciclo de miséria, podendo 
até trazer prejuízos graves à 
formação física, intelectual e 
psicológica desse jovem ou 

criança”, disse a coordenadora. 
O MPT reforça que só a partir 
dos 14 anos os jovens podem 
exercer atividades de formação 
profi ssional, apenas em progra-
mas de aprendizagem, e com 
todas as proteções garantidas.   
no Parque do Ibirapuera, em 
São Paulo (ABr).

Manifestantes protestam em Hong 
Kong contra lei de extradição

Os atos estão sendo realiza-
dos desde o último fi nal de se-
mana e foram em grande parte 
pacífi cos. No entanto, nesta 
quarta, as manifestações se 
intensifi caram. O comissário de 
polícia Stephen Lo Wai-chung 
descreveu os confrontos como 
“tumultos”, puníveis com 10 
anos de prisão, de acordo com 
o jornal “South China Morning 
Post”.

O texto começou a ser de-
batido em fevereiro e, desde 
então, tem sido alvo de críticas. 

Associações de direitos huma-
nos defendem que a lei servirá 
para perseguir dissidentes 
políticos em Hong Kong e 
violar sua independência ju-
diciária, expondo cidadãos do 
território ao sistema jurídico 
da China. Os apoiadores do 
projeto, no entanto, dizem 
que haverá garantias para 
impedir que pessoas expostas 
a perseguições religiosas ou 
políticas sejam extraditadas. 
A lei também valerá para Ma-
cau e Taiwan (ANSA).


