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SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Fique otimista. Olhe para o futuro com esperança e otimismo! 
Às vezes, tudo o que é necessário para fazer as mudanças necessá-

rias em sua vida é observar a situação de maneira diferente. Quando 
você muda a maneira como olha as coisas, as coisas que você olha, 
mudam. Lembre-se também que cada um vê a mesma situação de 
maneira diferente. Pode ser muito útil ouvir a perspectiva dos outros. 
Pode ser muito útil, também, lembrar que a perspectiva dos outros 
não deve ser levada a sério, pois eles também estão encarando as 
coisas a partir de sua perspectiva limitada. Pensamento para hoje: 
Lembre-se, é sempre melhor ter o seu tempo. Ouça os outros com 
uma mente aberta e o coração aberto, mas, acima de tudo, crie a 
melhor solução para você, confi ando em si mesmo, sendo criativo 
e fazendo algo que amplie seus horizontes.

E assim é
Você é muito amado e apoiado, sempre
Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2019

TRABALHO EM HOME OFFICE UMA VEZ POR SEMANA
Empresa pretende criar escala para o desempenho do trabalho do 
funcionário em Home Office, uma vez por semana, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, OCASIONANDO 
A REDUÇÃO PROPORCIONAL DO SALÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos, conforme art.7, VI da CF que é proibida a redução salarial, 
salvo previsão em convenção coletiva. Desta forma, somente mediante 
autorização do sindicato poderá ser feita a redução de salário.

DESCONTO DO BENEFÍCIO QUANDO OCORRER FALTAS
Empresa fornece aos funcionários Vale Alimentação, pode descon-
tar quando ocorrer faltas, atrasos ou não cumprimento da jornada 
semanal, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DAS MÉDIAS PARA O AVISO PRÉVIO
Empresa deve considerar o DSR de comissão e horas extras, para o 
cálculo das médias para o aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JOVEM APRENDIZ PEDIU DEMISSÃO, PODEMOS DESCONTAR NA 
RESCISÃO O RESTANTE DO CONTRATO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o art.480 da CLT não se aplica para rescisão ante-
cipada do contrato de aprendizagem quando se tratar de pedido 
de demissão. Desta forma, o desconto não poderá ser efetuado. 
Base Legal – IN SIT nº146/18, art.13, §2º.

ACIDENTE DURANTE AS FÉRIAS
Funcionário em gozo de férias sofre um acidente e precisa ficar 
afastado, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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internet

3/gta. 5/bauru — bomba. 6/guerra — mentol. 8/glaucoma.
Após dois anos no cargo, 

o mandato de Dodge 
termina na próxima 

terça-feira (17). Para seu lugar, 
o presidente Jair Bolsonaro 
indicou o subprocurador-geral 
Augusto Aras. Antes de tomar 
posse no cargo, Aras precisa 
ser aprovado pela CCJ do Se-
nado e pelo plenário da Casa. 
A previsão é que a indicação 
seja votada no próximo dia 22.

No início da sessão desta tar-
de do Supremo, Raquel Dodge 
recebeu homenagens do presi-
dente do STF, Dias Toffoli, e dos 
demais ministros. Em discurso 
feito em plenário, Toffoli disse 
que a procuradora deixou um 
legado e fez um trabalho exem-
plar. Para o ministro, Raquel 
Dodge “foi fi rme e corajosa” 
para promover a efetivação do 
direitos das pessoas e proteger 
a ordem constitucional.

“Sem um Ministério Público 
forte e independente na defesa 
dos direitos e das liberdades das 
pessoas e no combate à corrup-
ção, os valores democráticos 
e republicanos desenhados e 
propugnados na Constituição 
de 1988 estariam permanen-
temente ameaçados”, disse 
Toffoli. O decano da Corte, 
ministro Celso de Mello, tam-
bém parabenizou Raquel Dodge 
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Raquel Dodge e sua última sessão 
no STF como procuradora-geral

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, participou ontem (12) da última sessão do STF na 
função de representante do Ministério Público Federal

pelo seu trabalho e defendeu 
a independência o MP. Antes 
de chegar ao STF, em 1989, 
Mello foi integrante do MPSP.

Ao agradecer a homenagem, 
Raquel Dodge disse que, 
durante seu mandato, atuou 
no combate à corrupção, em 
defesa das mulheres, dos 
indígenas, das minorias e 

questões ambientais. A procu-
radora-geral também defendeu 
a independência do MPF e 
elogiou a atuação do Supremo.

“No Brasil e no mundo, 
surgem vozes contrárias ao 
regime de leis, ao respeito aos 
direitos fundamentais e ao 
meio ambiente sadio também 
para todas as gerações. Neste 

cenário, é grave a responsabili-
dade do Ministério Público, mas 
é singularmente importante a 
responsabilidade do STF para 
acionar o sistema de freios e 
contrapesos para manter leis 
válidas perante à Constituição”, 
afi rmou Raquel Dodge.

Edição: Nádia Franco

Procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Paulo Hartung (*)

O mundo acompanha preocu-
pado e apreensivo com os atuais 
desmatamentos e incêndios que 
estão afetando a Amazônia. 

A Indústria Brasileira de Árvores 
(Ibá), que sabe da importância 
social, ambiental e econômica da 
fl oresta em pé, reitera sua posição 
contrária aos desmatamentos e 
incêndios ilegais. Acreditamos no 
potencial de desenvolvimento da 
região e do seu povo com modelos 
econômicos sustentáveis que não 
dependam da alteração da cober-
tura fl orestal.

As ações de desmatamento e 
incêndio ilegais na Amazônia são 
irresponsáveis e não representam a 
mentalidade de um mundo moder-
no, conectado com a bioeconomia, 
que tanto buscamos e vai custar 
caro ao Brasil, para o mundo e 
para as próximas gerações. O setor 
fl orestal atua com muito zelo pelo 
meio ambiente, gerando produtos 
sustentáveis, de origem natural e 
renovável. 

Todo papel produzido no Brasil 

tem origem em árvores cultivadas 
para esse fi m. No Brasil, temos 7,8 
milhões de hectares de árvores 
plantadas comumente cultivadas 
em terras antes degradadas. Em 
muitos casos, as plantações são cer-
tifi cadas pelo FSC e PEFC/Cerfl or, 
que atestam a origem dos produtos, 
fortalecendo o mercado responsá-
vel no comércio internacional.

O setor conserva uma área signi-
fi cativa de ecossistemas naturais. 
Para cada 1 hectare plantado com 
árvores para fi ns industriais, ou-
tro 0,7 hectare é conservado. São 
5,6 milhões de hectares de áreas 
naturais protegidas na forma de 
áreas de preservação permanente 
(APP), reserva legal (RL) e re-
servas particulares do patrimônio 
natural (RPPN). 

O setor trabalha protegendo área 
natural superior ao exigido pela re-
gulamentação nacional. Estima-se 
que o estoque de CO2 equivalente 
do segmento, incluindo área culti-
vada e área conservada, seja de 4,2 
bilhões de toneladas. 

Esta indústria é a quarta maior 
exportadora da balança comercial 

brasileira e integrou o trabalho de 
construção de um setor produtivo 
brasileiro moderno que alia pro-
dução com conservação – esforço 
que conquistou reconhecimento 
internacional.  Não podemos 
permitir que anos de trabalho do 
setor privado, da academia, de 
pesquisadores, de ambientalistas 
e de todos nós brasileiros sejam 
jogados fora.

Seria positivo se o governo abrisse 
canal de interlocução com quem 
tem amor ao nosso País e sensi-
bilidade para a qualidade de vida 
das futuras gerações planetárias. 
Precisamos, juntos, discutir e pro-
por soluções urgentes, sem levar o 
debate para o lado do partidarismo 
ou viés ideológico.

Chegamos em um momento em 
que é preciso ações integradas para 
garantir o desmatamento ilegal zero 
na Amazônia e no Brasil. Defender o 
meio ambiente e o futuro do Brasil 
é de responsabilidade de todos nós.

(*) - É presidente da  Indústria Brasileira 
de Árvores (Ibá), associação que reúne a 

cadeia produtiva de árvores plantadas para 
fi ns industriais.

Indústria Brasileira de Árvores 
na defesa da Amazônia
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Preservação: para cada 1 hectare plantado com árvores para fi ns industriais, outro 0,7 hectare é conservado.

O Plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou proposta 
que obriga as redes públicas 
de educação básica a terem 
equipe multiprofi ssional com 
psicólogo e assistente social. 
A proposta segue para a san-
ção presidencial. As equipes 
multiprofi ssionais – psicólogos 
e assistentes sociais – devem 
desenvolver ações voltadas 
para a melhoria da qualidade 
do processo de ensino-apren-
dizagem, com a participação da 
comunidade escolar.

A relatora, deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), votou pela 
rejeição de um dispositivo do 

Assistente social nas redes públicas de ensino
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A proposta segue para a sanção presidencial.

texto para que a votação fosse 
feita por acordo. Ela destacou 
que a mudança não afeta o 
objetivo principal da proposta.

Com a mudança, o texto 
determina a atuação de uma 
equipe para cada rede de ensino 
(estaduais e municipais). 

O texto eliminado poderia im-
por a necessidade de um psicólo-
go por escola. “O objetivo é que 
haja uma equipe profi ssional em 
cada rede de ensino”, afi rmou. 
Os sistemas de ensino terão um 
ano, da data de publicação da 
lei, para tomar as providências 
necessárias ao cumprimento da 
norma (Ag.Câmara).


