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Lamentavelmente, o ministro politizou...

Disse João Doria, governador do Estado de São Paulo, em entrevista 
coletiva no Palácio dos Bandeirantes dia 02 de fevereiro, Doria deu detalhes 

da sua decisão de recorrer à Justiça para garantir o início das obras.

“
Foto: Divulgação

*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, 
docente da Pós-graduação da UNINOVE e Presidente da 
ACADEMIA PAULISTA DE LETRAS – 2021-2022. 

 *Advogado, latin legum magister (LL.M) em direito 
penal econômico pelo Instituto Brasileiro de Ensino e 
Pesquisa – IDP, especialista em Blanqueo de Capitales 
pela Universidade de Salamanca, professor convidado 
da Escola Paulista de Direito e presidente da Comissão 
Estadual de Direito Penal Econômico da ABRACRIM-SP.

por *José Renato Nalini por *Marcelo Aith*Artigo Artigo

Não há mais emprego Federação Partidária: Um
casamento por quatro anos

Mais de quinze milhões de brasileiros sabem que 
emprego acabou. Quantos outros milhões já deixaram 
de procurar? E quantos os que se resignam à ocupação 
que não lhes agrada, que não preenche o seu ideal de 
vida, mas não têm outra saída?

É que hoje o mercado é muito seletivo. Existem 
inúmeras ocupações, mas para elas, requer-se um 
profissional que a escola brasileira não consegue 
formar. Não é o diploma que garante boa colocação. 
São outras habilidades, aquelas normalmente chamadas 
“soft skills”, que são as esquecidas competências 
socioemocionais, das quais a educação convencional 
nunca quis cuidar. 

Por isso é que as Universidades Corporativas 
têm uma rota de reconhecido sucesso. A partir da 
constatação que a Universidade – final do ciclo de 
aprendizagem tradicional – não oferta a qualificação 
necessária, as instituições e empresas criam o 
seu próprio sistema de educação. Promovem o 
desenvolvimento dos colaboradores a partir de cursos 
e treinamentos vinculados diretamente ao ofício e 
fornecem o caminho para a constante atualização e 
aprimoramento. É o que se chama “Upskilling”, método 
de aprimoramento de competências e conhecimentos já 
conhecidos pelo profissional. Diferente do “reskilling”, 
que requalifica os colaboradores, para que adquiram 
habilidades de que não dispõem ainda. 

A Universidade Corporativa faz aquilo que a 
Universidade ainda não conseguiu realizar: o “Tailoring”, 

que customiza o currículo de acordo com a vaga e que é 
uma das recomendações dos especialistas em RH, para 
que o setor sempre conte com pessoas especializadas. 

A Universidade Corporativa é especialista em pivotar, 
ou seja, criatividade, girar para outro lado, mudança de 
rota para experimentar novos caminhos. O dinamismo 
dos negócios reclama flexibilidade e capacidade de 
adaptação às novas exigências. É preciso perceber quando 
a estratégia adotada não está trazendo mais os resultados 
esperados ou quando se avizinha uma oportunidade, 
conectada ao negócio, que ainda não foi testada. 

São práticas já adotadas pelas empresas que 
sobreviveram, embora desconhecidas pelo governo 
e pela educação pública, a patinar nos fracassos 
costumeiros. O jovem que tiver noção desse novo 
ambiente e das urgências do mercado, saberá encontrar 
seu caminho. Não espere do Estado. Ele existe para se 
autoperpetuar. O único assunto é eleição!

Governo

Doria aponta politização na construção de ponte Santos-Guarujá
O governador do Estado de São Paulo, João Doria, 

vê motivação política na falta de autorização da cons-
trução da ponte de ligação Santos-Guarujá.

Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes 
nesta quinta-feira, Doria deu detalhes da sua decisão 
de recorrer à Justiça para garantir o início das obras.

Em ultimato, Dória deu o prazo de até o fim de 
março para o governo conceder a autorização. “A 
obra está aprovada ambientalmente, estruturalmen-
te, do ponto de vista da engenharia… Aguardando 
apenas a autorização do governo federal há quase um 
ano”, afirmou o governador.

“Lamentavelmente, o ministro politizou, eu 

não imaginava que ele iria politizar e hoje eu sei 
porque ele politizou, virou candidato ao Governo 
do Estado. Eu não entendia como alguém que se 
dizia técnico adiava a data, colocava dificuldades 
sobre algo que não devia ter dificuldades”, com-
plementou.

O governador afirmou ter consultado engenhei-
ros da politécnica da USP para avaliar os próximos 
maiores navios do mundo para daqui 30 anos. 
“Projeções de navios que ainda não existem, para 
que a ponte possa ter as medidas necessárias para 
a passagem desses navios. Para que não haja ne-
nhum risco nos próximos 30 anos”, completou.

O Supremo Tribunal Federal analisou a ação direta 
de inconstitucionalidade promovida pelo PTB contra os 
artigos 1º, 2º e 3º da Lei 14.208/2021, que dispôs sobre 
a formação das “Federações Partidárias”.

A lei prevê a reunião de dois ou mais partidos políticos 
em uma federação, sendo certo que a constituição deverá, 
impreterivelmente, ser registrada no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Não se pode olvidar que a federação 
atuará como se fosse uma única agremiação partidária, 
observando as regras que se aplicam aos partidos.

O ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo, 
frisou ainda a diferença entre as federações e as coliga-
ções. “As coligações ofereciam esse grave risco de fraude 
da vontade do eleitor, porque partidos sem nenhuma 
afinidade programática se juntavam ocasionalmente e de-
pois seguiam caminhos diferentes (…) A lei aprovada no 
congresso evita esse tipo de distorções”, disse Barroso.

Isso porque nas federações os partidos terão que atuar 
de forma conjunta em um só programa, como se fossem 
uma só sigla, por no mínimo quatro anos. Por terem 
abrangência nacional – ao contrário das coligações, que 
têm alcance estadual e são desfeitas após as eleições –, de-
pendem de negociações mais robustas e da superação de 
divergências ideológicas e locais. E em caso de desistência 
da federação antes do prazo de quatro anos, a sigla pode ser 
penalizada com a proibição de uso dos recursos do fundo 
partidário pelo prazo remanescente do acordo. Barroso foi 
acompanhado pelos ministros André Mendonça, Alexandre 
de Moraes, Edson Fachin e Rosa Weber.

São requisitos legais decorrentes da constituição 
da federação partidária:  (i) Prazo mínimo de 4 anos; 
(ii) Caráter nacional; (iii) Programa e Estatuto comuns.

E as consequências em caso de desligamento da fede-
ração são: i) vedação de ingressar em federação nas duas 
eleições seguintes; ii) vedação de entrar em coligações majo-
ritárias (as proporcionais estão proibidas) nas duas eleições 
seguintes; iii) vedação de utilização do fundo partidário até 
completar o prazo remanescente de duração da federação.

Importante destacar que na votação, a maioria dos 
ministros votou para que 31 de maio de 2022 seja a 
data-limite para a formação das federações. Já nas 
próximas eleições, este prazo máximo deverá ser de 
seis meses antes do primeiro turno. Outros ministros 
da Corte seguiram Gilmar Mendes, que defendeu que 
o prazo final devia ser o dia 5 de agosto, após as con-
venções partidárias.

Essa era uma votação aguardada por dirigentes 
partidários para movimentar as siglas e destravar as 
negociações importantes do tabuleiro eleitoral, que 
pode significar um casamento eleitoral de quatro anos.

“Lamentavelmente, o ministro politizou, eu não imaginava que ele iria politizar e 
hoje eu sei porque ele politizou, virou candidato ao Governo do Estado.

http://antipraglitoral.com.br
http://perita.com.br
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Covid-19 São Paulo prevê aplicar
quarta dose em idosos a partir de abril

Idosos acima de 60 anos e que vivem no estado de São Paulo de-
verão receber a quarta dose da vacina contra a covid-19 a partir do dia 
4 de abril. A informação foi dada nesta quarta (16), pelo coordenador 
executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, 

João Gabbardo. Segundo ele, a quarta dose já vem sendo aplicada na 
população imunossuprimida do estado, mas o comitê científico vê a 
necessidade também de que idosos tomem a quarta dose porque nesse 
grupo há redução da capacidade imunológica.

Geral
Eleições 2022

TSE e redes sociais firmam acordo para combater fake news

Parabéns, 
Peruíbe.

63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO 
POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Uma cidade que se orgulha de sua
população que trabalha incansavelmente, 
superando desafios em busca do
desenvolvimento cada vez maior.  

Por Redação RBA
São Paulo – O Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) e plataformas de re-
des sociais assinaram, nesta terça-
feira (15), acordo para combater a 
disseminação de fake news durante 
as eleições de outubro. Participam 
do compromisso Google, WhatsA-
pp, Facebook, Instagram, YouTube, 
Twitter, TikTok e Kwai.

Os memorandos, que fazem 
parte do Programa de Enfrenta-
mento à Desinformação instituído 
pelo Tribunal em 2019, listam as 
ações, medidas e projetos em 
desenvolvimento pelo TSE em con-
junto com cada plataforma, con-
forme respectivas características, 
funcionalidades e público-alvo. 
Desse modo, todas as platafor-

mas se comprometem a priorizar 
informações oficiais como forma 
de mitigar o impacto nocivo das 
fake news ao processo eleitoral.

As medidas, apesar de vol-
tadas para o período eleitoral, 
valem até 31 de dezembro. O 
TSE informou que os termos de 
cooperação pactuados com as 
organizações não envolvem troca 
de recursos financeiros nem acar-
retam custo ao tribunal.

“Nosso objetivo é desenvolver 
ações para coibir e também neu-
tralizar a disseminação de notícias 
falsas nas redes sociais durante 
as eleições deste ano. Paz e se-
gurança nas eleições de 2022. Por 
isso, juntos, mais uma vez, vamos 
realizar, como sempre temos feito, 

eleições limpas, livres e seguras”, 
afirmou o vice-presidente do TSE, 
ministro Edson Fachin.

No evento on-line, o presidente 
do TSE, ministro Luís Rober to 
Barroso, afirmou que parcerias 
firmadas não impedem que novas 
ferramentas sejam agregadas no 
futuro. De acordo com ele, há 
uma preocupação em preservar 
um ambiente de “debate livre, 
amplo, robusto, mas que preserve 
regras mínimas de legalidade, e 
de civilidade”. “Portanto, esta-
mos empenhados em combater 
o ódio, a criminalidade difundida 
on-line e teorias conspiratórias 
de ataque às democracias. É 
impossível exagerar no mundo 
contemporâneo a impor tância 

que assumiram as mídias digitais. 
Consequentemente, é impossível 
exagerar a importância de uma 
parceria como esta que estamos 
aqui celebrando”, disse Barroso.

• Redes sociais e fake news - 
Nas medidas que serão entabula-
das pelo WhatsApp, há a previsão 
de que o TSE tenha um canal 
direto para se comunicar com 
os eleitores, além de um canal 
de denúncias contra disparos em 
massa. “Com o WhatsApp, por 
exemplo, teremos um canal de 
comunicação para a denúncia de 
uma prática que queremos repelir, 
que são os disparos em massa 
ilegais vedados pela legislação. 
Nós conseguimos avançar com 

ferramentas que ajudam o TSE e 
as plataformas a servirem melhor 
à democracia brasileira”, detalhou 
o magistrado.

Após a fala de Barroso, re-
presentantes das redes sociais 
anunciaram algumas medidas a 
adotadar. Natália Paiva, líder de 
políticas públicas do Instagram, 
afirma que, para reduzir as de-
sinformações, será aprofundada 
uma parceria com agências de 
checagem. “Além disso, vamos 
ter um canal de denúncia de-
dicado ao TSE, como parte do 
trabalho colaborativo. Os conteú-
dos serão analisados pela nossa 
equipe e, se violarem as políticas 
da plataforma, serão removidos”, 
acrescentou.

Ministro Barroso disse que haverá empenho conjunto entre o tribunal e as plataformas 
digitais para combater o ódio e ataques contra a democracia.
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Peruíbe faz parte da micror-
região de ltanhaém. A população 
estimada, de acordo com o IBGE 
em 2021, é de 69.697 habitantes, 
ocupando uma área de 326,216 
km² (2020). 

• Toponímia - “Peruíbe”, segundo 
Silveira Bueno, é um vocábulo 
indígena que significa “no rio dos 
tubarões”, pela junção dos termos 
tupis iperu (tubarão), ‘y (rio) e pe 
(em). Consta, porém, em alguns 
documentos, que esse nome 
estaria associado ao modo como 
José de Anchieta se referia ao lu-
gar, chamando-o de “Tapirema do 
Peru”, por suas semelhanças com 
a região peruana, onde os jesuítas 
haviam enfrentado dificuldades no 
exercício da catequese.

E a história de Peruíbe está 
mesmo ligada ao estabeleci-
mento dos padres jesuítas na 
região. Padre Leonardo Nunes 
chegou já em 1.549 e cinco 
anos depois foi a vez de José 
de Anchieta. Peruíbe também 
é local de sítios arqueológicos, 
como as ruínas do Abarebebê, 
identificada como a primeira 
igreja do Brasil; ruínas do Gua-
rauzinho, na praia de mesmo 
nome, onde habitou Pero Corrêa 
e sítios Piaçaguera (I, II e III), 
na área de Taniguá, próxima a 
Abarebebê, com vestígios do 
início do povoado no local. 

• Estância balneária - Peruíbe é 
um dos 15 municípios paulistas 
considerados estâncias balne-

árias pelo Estado de São Paulo, 
por cumprirem determinados 
pré-requisitos definidos por lei es-
tadual. Tal status garante a esses 
municípios uma verba maior por 
parte do Estado para a promoção 
do turismo regional. Também, 
o município adquire o direito de 
agregar junto a seu nome o título 
de “estância balneária”, termo 
pelo qual passa a ser designado 
tanto pelo expediente municipal 
oficial quanto pelas referências 
estaduais.

Peruíbe tem 32 km de litoral, 
com belas praias e baixos índices 
de poluição. Um pouco antes de 
chegar à Barra do Una, na estrada 
Guaraú-Barra do Una encontra-se 
a bela praia do Caramborê, com 
aproximadamente 550 metros 

de extensão. Em direção ao sul 
a paisagem torna-se ainda mais 
natural, com o Costão e sua fa-
mosa ducha natural. 

Dentro da Jureia são dezenas 
de praias preservadas e prati-
camente intocadas, de beleza 
única, como a Desertinha, Tatuíra, 
Guarauzinho, Baleia, Arpoador, 
Parnapoã, Brava, Juquiazinho, 
Preta e Barra do Una jó na divisa 
com lguape. As cachoeiras do 
rio do Ouro, Guanhanhã, Vilão e 
Antas, as corredeiras do Perequê 
e do Paraíso, esta com seu tobogõ 
e piscinas naturais, completam a 
natureza. 

• Lama Negra - As riquezas 
naturais de Peruíbe vão além das 
belíssimas praias e cachoeiras, 

e da paisagem exuberante da 
Estação Ecológica Juréia-ltatíns. 
A Lama Negra de Peruíbe tam-
bém é atração tradicionalmente 
conhecida por munícipes e turis-
tas, procurada por moradores e 
turistas há mais de 30 anos por 
suas propriedades terapêuticas, 
dermatológicas, antialérgicas e 
antissépticas.

A Lama Negra é formada a 
partir de uma substância argilosa 
de origem marinha depositada em 
depressões no fundo do mar, há 
mais de 120 mil anos, devido a 
um movimento geológico. A jazida 
do município fica localizada a 500 
metros do mar, distribuídas em 
cinco hectares. [Com informa-
ções arquivo aVOZ, PMP,  arquivo 
A Tribuna e Wikipédia].

Como podemos observar no 
decorrer da história de Peruíbe 
desde o descobrimento do Brasil, 

o desenvolvimento propriamente dito de 
nossa Cidade, começa em meados de 
1914, com a construção da Estrada de Ferro 
Santos-Juquiá que trouxe novos habitantes. 
Momento este que a bananicultura se 
espalhou pela região. A partir dos anos 50, 
com a construção de rodovias para o Litoral 
Sul, a atividade comercial, especialmente 
a imobiliária, começa a crescer, sendo 
realizado um plebiscito para definir a 
emancipação política de Peruíbe, em 24 de 
dezembro de 1958, proposto pelo então 
vereador de Itanhaém, Geraldo Russomano. 
Em 18 de fevereiro de 1959, o distrito passou 
a ser um município desmembrado do 
território de Itanhaém. Já em 22 de Junho de 
1974, Peruíbe foi reconhecida como Estância 
Balneária.

De lá para cá, Peruíbe vem despertando 
centenas de turistas e visitantes que 
acabam se encantando com a Cidade e 
se transformam em cidadãos peruibenses, 
morando, trabalhando e investindo no 
Município. E desta forma, contribuindo para 
o constante crescimento da nossa Cidade.

Foto: Reprodução Nova Concursos

Peruíbe
Anos63Anos de emancipação politico-administrativa

http://depaulaseg.com.br
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15/2 | 16h - Entrega da Reforma e Ampliação da EMEI Profª Rozangela 
Anunciada da Silva e Início da Entrega de Notebooks aos Professores 
da Rede Municipal.
16/2 | 11h - Anúncio dos Programas ‘Esporte para Todos’ e ‘Arte 
para Todos 2022’.
Local: núcleo da terceira idade - av. padre anchieta, 995.
16/2 | 15h - Anúncio do Pacote de Investimentos em Infraestrutura e 
Obras Públicas 2022 (transmissão ao vivo nas redes sociais).
16/2 | 16h - Entrega da Reforma e Ampliação da EMEIF Profª Maria 
Amélia Ribas Campilongo.
17/2 | 10h - Entrega da Pavimentação da rua Cardeal Marco Antônio 
Barbarigo - Caraguava.
17/2 | 11h30 - Inauguração da EMEI  Verde Mar - Recreio Santista.
17/2 | 16h - Entrega da Reforma da EMEIF Profª Amália Berta Streit 
Sanchez.
18/2 | 8h - Hasteamento da Bandeira.
Local: Praça da Igreja Matriz.
18/2 | 8h15 - MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS PELO ANIVERSÁRIO 
DA CIDADE.
Local: Paróquia São João Batista.
19/02 | 17h - Mostra da Economia Solidária.
Local: Av. Padre Anchieta, 905 (esquina com a Av. São João).
20/02 | 8h - Meia Maratona - Praia do Centro.

PRAIA DO CARAmBORê - Um pouco antes de chegar à 
Barra do Una, na estrada Guaraú-Barra do Una encontra-
se essa bela praia de aproximadamente 550 metros de 
extensão. Com águas limpas e esverdeadas, larga faixa de 
areia escura e dura e cercada por morros nos cantos e no 
fundo é praticamente desabitada e fica dentro da Estação 
Ecológica Jureía-Itatins.

Peruíbe
Anos63Anos de emancipação politico-administrativa

Em meio a incertezas por conta da Ômicron prefeitura divulga 
programação reduzida de aniversário de Peruíbe.

Programação de Aniversário da Cidade

POÇO AZUL - Estrada Armando Cunha 
altura do Km 20 Bananal . Piscina natural 

de água de nascente dentro do Parque 
Estadual da Serra do mar, na zona rural de 
Peruíbe. Belo por sua cor verde esmeralda 

que trasnmuta para o azul turquesa 
dependendo da incidência dos rais solares.

Foto: Divulgação PmP

Foto: Reprodução
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Abdução Caso Edgar dos Santos: Abdução
em Peruíbe-SP, Litoral Sul de São Paulo

Este caso ocorreu em Peruíbe em 1999. “No primeiro contato eu es-
tava em casa assistindo televisão quando de repente eu ouvi uma voz em 
minha mente que dizia “ Eu sou uma autoridade cósmica... e venho em 
uma nave me projetei até aqui, onde estou, para falar

para você que a partir de hoje, por 10 anos você terá contato comigo”...
Leia esta matéria na Coluna UFOLOGIA de Roberto de Oliveira.

UFO

Peruíbe x ufologia:
       Cidade intriga pesquisadores de ETs

OVNIS

Cerca de 40% de todos os avistamentos de OVNIs do estado de São Paulo estão concentrados na cidade litorânea
Peruíbe recebe o título de capital da ufologia bra-

sileira, e não é por menos, cerca de 40% de todos os 
avistamentos de OVNIs do Estado de São Paulo são 
concentrados na cidade litorânea.

Além de casos isolados, há locais ditos ‘místicos’ 
pelos populares, como o Portal da Pedra da Serpente, 
localizado na estrada do Guaraú.

A rocha conhecida como portal tem um desenho 
incrustado que lembra uma serpente, formando um 
arco. As lendas locais alegam que seres luminosos são 
frequentemente vistos atravessando o portal.

Outro ponto visitado por amantes de ufologia e 
misticismo é o Rio Guaraú, populares contam que luzes 
coloridas e de movimento irregular ficam no céu, logo 
acima da beira do rio. Há também quem diga ter visto 
naves espaciais.

De fato todas essas lendas são impressionantes e, 
por isso, a cidade de Peruíbe foi a primeira a montar um 
roteiro ufológico no Brasil, além de ser Sede do Con-
gresso Brasileiro de Ufologia.

• Ufologia - A ufologia é o estudo de objetos voadores 
não identificados (OVNIs), por mais que não seja reco-
nhecido pela maioria dos cientistas, e esteja caracteriza-
do como pseudociência, diversos grupos independentes 
seguem investigando supostos aparecimentos de OVNIs 
como extraterrestres.

marcações feitas por pesquisadores da Revista UFO mostram o que seriam as provas do pouso do óvni em Peruíbe.  
Local não é o primeiro com vegetação amanhecendo estranha. Recentemente, outra área da cidade amanheceu com 13 
metros de folhas amassadas e água que desapareceu. | Foto: Edilson Almeida/PmP

• Peruíbe x Ufologia - Segundo esotéricos, Peruíbe 
apresenta características comparáveis às de algumas 
regiões da Índia e do Peru, com relatos de óvnis e seres 
extraterrestres, sendo muito visitada por estudiosos de 
ufologia. Há a realização anual do Encontro Ufológico de 
Peruíbe.

Também foi criado o Primeiro Roteiro Turístico Ufoló-
gico do Brasil, que passa por locais com inúmeros rela-
tos de avistamento de OVNIs e seres luminosos, como 
a Pedra da Serpente, um portal de pedra na encosta do 
Morro dos Itatins.

A observação da Ilha de Queimada Grande; Praia 
e Serra no Guaraú; Perequê; Barra do Una; bairro São 
José, onde a vegetação apareceu amassada; Ruínas do 
Abarebebê; e toda a orla urbana de Peruíbe, de Tapirema 
ao Costão.

A zona rural de Peruíbe conta com corredeiras e 
cachoeiras, hotéis fazenda, haras, sítios e chácaras de 
lazer, aldeias indígenas e pesque pagues.

• Extraterrestres  - É a vida que não se origina do pla-
neta Terra, podendo ser caracterizada por organismos 

simples como bactérias ou seres complexos, como hu-
manos. Cientistas renomados como Stephen Hawking 
acreditavam que seria improvável a não existência de 
vida fora do nosso planeta.

Tais pensamentos só foram possíveis após as pes-
quisas de Nicolau Corpenico, astrônomo e matemático 
polonês, que através do telescópio fundou a ideia de 
que a terra é apenas um planeta entre diversos corpos 
celestes no universo.

• Revista UFO e Peruíbe - A revista UFO concedeu ao 
município de Peruíbe o título de “Capital da Ufologia 
Brasileira”. A prefeitura da cidade realizou cerca de 
14 encontros nacionais de ufologia, que duraram até 
o ano de 2019. Os eventos eram abertos ao publico e 
contavam com diversos viajantes nacionais e interna-
cionais. 

Os encontros reúnem centenas de pessoas, muitas 
delas vindas de diferentes partes do país e os amantes 
da ufologia vão à praia do Costão para a “vigília” e 
observação de possíveis aparições de OVNIs e discos 
voadores nos céus do município.

Foto: Reprodução
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Thiago, como foi seu início profissional?
Comecei a trabalhar aos 12 anos com meu 

pai no mercado da família, lembro da época 
em que ele me levava ao Ceasa para aprender 
a negociar as mercadorias do hortifrúti.

E como entrou no ramo de automóveis?
Eu estudava na Fundação Bradesco em 

Registro em uma palestra vocacional divul-
garam a oportunidade de trabalhar na Con-
cessionária Chevrolet Sulpave Registro, uma 
parceria entre a empresa e a Fundação. Neste 
período eu trabalhava de carteira assinada no 
supermercado Magnânimo, mas fui fazer um 
teste na concessionária, logo na entrevista fui 
convidado a trabalhar no mesmo dia.

Fui até o meu patrão para pedir as con-
tas e ele me deu um mês de férias para eu 
pensar direito. Troquei de roupa, algo mais 
apresentável (risos) e corri na concessionária 
para assumir a vaga, mas aos 15 anos, sem 
experiência em entrevistas, eu nem perguntei 
sobre salário e os demais detalhes e me vi 
deixando um emprego com ganho equivalente 
a dois salários-mínimos para uma baixa ajuda 
de custo.

Bom, voltei ao mercado, mas, além da 
função anterior fui mandado para carga e des-
carga, então pensei, melhor ficar no escritório 
do que ficar descarregando caminhão o dia 
inteiro. Analisei, “fugi” do sítio do meu pai, 
“fugi” do Varejão, eu queria um trabalho que 
exercitasse a minha inteligência, o desafio de 
trabalhar com números, negociar, ter a pos-
sibilidade de crescimento.

Como carros foi sempre minha paixão, eu 
não queria trabalhar em outra coisa. Liguei na 
Sulpave e pedi uma oportunidade, foi aí que 
conheci o dono da loja, Sr. Fábio Maeji.

Como começou sua história com Peruíbe?
Cheguei no município em setembro de 

2000. Eu entrei na Sulpave em meados de 
1998, dois anos depois o Sr. Fábio me convi-
dou para fazer parte da equipe em sua nova 
loja em Peruíbe, que seria a Chevrolet Praia 
Sul, aceitei o convite e aos 16 anos mudei para 
a Cidade começando na loja como Consultor 
Técnico da Oficina, fazia de tudo um pouco, 
recepcionista, caixa, manobrava carros e até 
fazia serviço de office boy da oficina. Após 
dois anos ingressei na venda de carros, em 
2004 fui promovido à Consultor de Vendas.

O que mais te marcou neste período?
Foi um longo período de grande aprendiza-

do, a loja passou de Praia Sul para Granleste e 
posteriormente para a Celmar, do Grupo Salo-
mão, ao qual sou muito grato aos onze anos 
de casa. Com eles aprimorei meus conheci-
mentos na negociação, aprendi a trabalhar 
com seminovos e usados. Mas, o que mais 
me marcou foi a característica empreendedora 
do Sr. Fábio Maeji, ele era arrojado, tinha uma 
visão de mercado privilegiada, um verdadeiro 
empresário visionário.

Como você começou seu negócio e qual 
a maior dificuldade?

Eu tinha uma grande vontade de empreen-

der, ter uma loja com a minha cara, do meu 
jeito e com a pandemia em 2020 veio uma 
grande instabilidade econômica em todo o 
mundo e o medo de ficar desempregado me 
levou a colocar em prática o sonho de ter meu 
próprio negócio em busca de uma vida melhor.

Sinto como dificuldade a falta de tempo 
para participar dos cursos e treinamentos 
como  lançamentos de carros ou tecnologias 
automotivas. Pois, a partir do momento que 
você assume um compromisso de empre-
endedor, você torna-se refém de seu próprio 
negócio com uma dedicação de quase 24 
horas por dia.

Você é um empreendedor que vem cres-
cendo na Cidade, na sua opinião o que falta 
para o desenvolvimento de Peruíbe?

Investimentos com urgência na estrutura 
turística da Cidade. É necessário ter padrões 
de pousadas e hotéis, é necessário que o 
governo municipal dê incentivos para a ex-
ploração profissional do nosso turismo, assim 
traria mais giro para esta grande engrenagem 
econômica beneficiando os comerciantes 
locais.

O que planeja para o futuro?
Acreditando em uma economia mais está-

vel, tenho o projeto de abrir filiais em Itanhaém 
e Registro, como sou de lá e gosto do movi-
mento comercial que a cidade oferece, tenho 
plano de abrir uma loja no município. E para 
Peruíbe tenho a ideia de uma grande loja para 
venda de carros e motos no mesmo espaço.

EntrevistaColuna Perfil
com Thiago França

Natural de: Registro/SP
Idade: 38 anos.
Signo: Peixes.
Apelido: Bebê
Uma qualidade: Coração mole.
Um defeito: Coração mole.

Qual a sua ideia de felicidade? Liberdade.
Pratica atividade física, qual? Ciclismo.
Um local de refúgio: Barra do Una.
Uma flor: Rosa.
Um animal: Cachorro. 
Uma lembrança de infância: Soltar pipa.
O que o irrita? Trairagem.

O que você considera a sua maior conquista? Família.
Um sonho de consumo não realizado: Uma lancha.
O que toca no seu carro? Gospel.
Uma viagem: Arraial do Cabo/RJ.
Prato preferido: Bife com purê de batata.
Um livro: MACHU PICCHU na trilha dos Incas.
Uma frase: Vamos que vamos Graças a Deus.

A coluna Perfil traz mais 
uma história que serve de 
motivação para as pessoas 
que sonham em empreender 
e que buscam uma vida 
melhor. Thiago da Veiga 
França é natural de Registro/

SP, Bacharel em Direito, 
começo a trabalhar bem 
cedo com seu pai, veio para 
Peruíbe em setembro de 2000 
e hoje é um empreendedor de 
sucesso. Conheça a trajetória 
deste jovem empresário. 

Ping-pong

Thiago França é proprietário da loja 
mareautos e maremotos em Peruíbe/SP.
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Wanderlei Abrahão de Paula. 
Nascido em Pariquera-Açu/SP 
é peruibense de coração desde 
os seis anos de idade. Wanderlei 
destacou-se por ser perseverante 
e trabalhador, começou cedo, teve 
seu primeiro emprego aos 14 
anos na padaria do Sr. Minoro, 
onde hoje é o Restaurante Takeda. 
Foi bancário do Banco do Brasil e 
do Banco Excel-Econômico.

Mudou-se para Minas Gerais 
e por lá passou por momentos 
difíceis, após quatro anos ele volta 
para Peruíbe determinado a con-
quistar sua autonomia, com uma 
boa ideia e os pés no chão fundou 
a De Paula Seguros em agosto 
de 1999. O jovem empreendedor 
costumava brincar dizendo que era 
formado pela “FAPONE”, mas o se-
gredo do sucesso de sua corretora 
era a disciplina e a honestidade.

O empresário sonhava em ser 
um político ativo do município, 
era envolvido com as questões 
da Cidade. Se dizia decepcionado 
com a política mas estava sempre 

trabalhando pelo desenvolvimento 
de Peruíbe. Foi candidato a vi-
ce-prefeito em 2008 com Julieta 
Omuro, em 2012 obteve 360 
votos como candidato a vereador 
pelo PV (Partido Verde). Já em 
2016, 271 votos pelo DEM.

Wanderlei foi incentivador da 
Cultura e do Esporte do Municí-
pio, tendo sido membro da Banda 
Municipal e do tradicional Bloco da 
Estação. Também teve importante 
atuação no futebol peruibense, foi 
Presidente, Diretor e Ex-Atleta do 
Clube DERAC. Em sua trajetória 
nem tudo era flores, Wanderlei 
também era conhecido por ser um 
homem de pavio curto, estourando 
fácil em debates mais calorosos.

Wanderlei Abrahão de Paula, 
faleceu aos 60 anos, no Hospital 
Salvalus em São Paulo, foi diag-
nosticado, em 2015, com Escle-
rose Lateral Amiotrófica (ELA). 
Desde então, ele foi se afastando 
de suas atividades até contar com 
uma assistência médica domici-
liar durante 24h por dia.

Homenagem

LEGADO: Pé no chão, disciplina e honestidade
“Tenho muito orgulho de cuidar do legado que meu pai nos deixou, a De Paula Seguros 

continuará com a seriedade e total dedicação aos nossos clientes.”

A De Paula Seguros, está sob nova 
direção, Luiz de Paula Neto, filho de Wa-
nderlei de Paula, é o novo presidente da 
empresa. Ele começou em 2009 fazendo 
serviço de Office boy, em 2015 passou 
a tomar a frente do escritório. Luiz é 
formado em Administração de Empresas 
pela Unisanta e Corretor credenciado na 
SUSEP.

“Sei do grande desafio que é cuidar de 
uma empresa familiar com todas as pe-
culiaridades da economia do país, temos 
que oxigenar a corretora e manter a sua 

essência, nunca esquecendo a lição que 
meu pai nos deixou de dar total atenção 
ao cliente com o máximo de honestidade”.

“Quero agradecer ao meu pai pelo 
legado que ele nos deixou, minha mãe, 
meus irmãos Arthur Viana de Paula e Iza-
bella Viana de Paula. Aos amigos sempre 
presentes Dr. Alberto Sanches Gomes, 
Paulinho, João José e aos clientes pela 
confiança do serviço prestado. Garanto 
que vamos seguir o trabalho fazendo 
sempre o melhor por nossos clientes”. 
Finaliza Luiz de Paula Neto.

De Paula Seguros sob nova direção

Foto: Sidney Cley / Arquivo aVOZ

Foto: Arquivo pessoal

Pós Inscrições abertas para três
cursos de MBA do Centro Paula Souza

A Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa (Uepep) do Centro Paula 
Souza (CPS) está com inscrições abertas para três cursos de pós-graduação 
lato sensu no modelo Master of Business Administration (MBA). Indicado para 
profissionais de qualquer área, os cursos qualificam gestores e executivos para 

aperfeiçoar sua atuação no mercado e atuar em postos de liderança, além de 
favorecer a troca de experiências e networking. As formações oferecidas são 
MBA em Engenharia e Negócios (MBE); MBA em Excelência em Gestão de 
Projetos e Processos Organizacionais; e MBA em Tecnologia e Inovação (MBT). 

Geral

http://depaulaseg.com.br
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Pela primeira vez, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) vai quantificar 
as pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) no Brasil. 
O Censo Demográfico 2022 está 
agendado para ocorrer entre os 
meses de junho e agosto. Esta 
conquista é importante para quem 
tem autismo e foi garantida pela 
Lei 13.861, assinada em 2019. 
Com os dados oficiais coletados 
a partir de agora será possível 
direcionar políticas públicas e 
recursos para os diagnosticados.

O autismo é um transtorno 
neurológico caracterizado por 
comprometimento da interação 
social, comunicação verbal e 
não verbal e compor tamento 
restrito e repetitivo. De acordo 
com o professor universitário e 
advogado Fabricio Posocco, do 
escritório Posocco & Advogados 
Associados, a pessoa com TEA é 
considerada pessoa com defici-
ência para todos os efeitos legais.

“O autista tem direito à aten-
dimento prioritário, à saúde, à 
educação, à moradia, ao trabalho, 
à assistência social, à previdência 
social, à cultura, ao esporte, ao 
turismo, ao lazer, ao transporte, à 
mobilidade, à tecnologia assistiva, 
à justiça, entre outras prerro-
gativas firmadas no Estatuto da 
Pessoa com Deficiência”, conta 
Posocco.

• IDENTIFICAÇÃO - Há dois anos 
foi criada a Carteira de Identifica-
ção da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (Ciptea). O docu-
mento garante atenção integral, 
pronto atendimento e prioridade 
nos serviços públicos e privados, 
em especial nas áreas de saúde, 
educação e assistência social.

A Ciptea foi criada pela norma 
batizada de Lei Romeo Mion, que é 
filho do apresentador de televisão 
Marcos Mion e tem TEA.

Segundo Fabricio Posocco, a 
carteira é expedida pelos órgãos 
estaduais, distritais e municipais 
que executam a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pes-
soa com Transtorno do Espectro 
Autista. “Para tirar o documento, 
a família deve apresentar um 

Autismo estreia no Censo; conheça os direitos da pessoa com TEA

Saúde

Por Emanuelle Oliveira (mtb 
59.151/SP).

requerimento acompanhado de 
relatório médico com a indicação 
do código da Classificação Esta-
tística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde 
(CID). A identidade deve ser reno-
vada a cada cinco anos”.

• SAÚDE - A pessoa com trans-
torno do espectro autista tem 
direito ao acesso às ações e ser-
viços de saúde, oferecidos pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 
pelo plano privado de assistência 
à saúde, com vistas à atenção 
integral às suas necessidades.

“A Lei 12.764/12 garante o 
acesso ao diagnóstico precoce, 
ao atendimento multiprofissional, 
à nutrição adequada, aos medi-
camentos e as informações que 
auxiliem no tratamento”, explica 
o professor.

• TERAPIA - A Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) di-
vulgou, recentemente, uma reso-
lução normativa que regulamenta 
a cobertura mínima obrigatória de 
sessões com psicólogos, terapeu-
tas ocupacionais e fonoaudiólo-
gos, para o tratamento e manejo 
do transtorno do espectro autista.

“O beneficiário de plano de saú-
de tem direito a cobertura mínima 
obrigatória de fonoaudiologia, que 
pode variar entre 12 a 96 sessões 
por ano, dependendo do seu critério 
clínico. Já a cobertura obrigatória 
com sessão de psicólogo e tera-
peuta ocupacional pode ser ilimitada 

para pacientes com diagnóstico pri-
mário ou secundário de transtornos 
globais do desenvolvimento (CID 
F84) ou de no mínimo 40 sessões 
anuais para os demais casos”, 
revela o advogado.

Fabricio Posocco orienta que 
o médico tem autonomia para 
prescrever o tratamento mais 
adequado ao paciente. “Quando a 
enfermidade necessita de proce-
dimento específico e prolongado, 
como no caso do autismo, a ope-
radora de saúde deve fornecer ou 
custear. O beneficiário que recebe 
negativa pode buscar seus direi-
tos na Justiça a fim de melhorar 
a sua qualidade de vida e a sua 
idependência”.

• MEDICAMENTO - A rede pública 
de saúde disponibiliza inúmeros 
fármacos gratuitos para ajudar 
a controlar alguns sintomas re-
lacionados ao autismo. Todavia, 
quando a receita aponta um 
remédio de alto custo ou que 
não é encontrado nas farmácias 
das Unidades Básicas de Saúde 
do SUS, a pessoa deve fazer um 
pedido judicial.

“O interessado pode contratar 
um advogado de sua confiança 
ou comparecer ao fórum mais 
próximo com comprovante de re-
sidência, documentos pessoais da 
pessoa com TEA e do responsável 
legal, junto com o pedido médico 
da medicação”, ensina o professor.

• EDUCAÇÃO - Todas as escolas 
do país devem aceitar a matrícula 
da pessoa com transtorno do es-
pectro autista, ou qualquer outro 
tipo de deficiência. O gestor escolar 
que recusar pode ser punido com 
multa de 3 a 20 salários-mínimos.

“Além disso, a criança, o 
adolescente ou a pessoa com 
TEA, que esteja matriculada em 
classe comum de ensino regu-
lar, tem direito a acompanhante 
especializado se comprovar esta 
necessidade”, explica o professor 
e advogado Fabricio Posocco, do 
escritório Posocco & Advogados 
Associados.

• LEGISLAÇÃO - Lei 13.977/2020 
(Lei Romeo Mion): Institui a Car-
teira de Identificação da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 

Foto: iStock Autista (Ciptea) http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/lei/L13977.htm

- Lei 13.861/2019: Inclui as es-
pecificidades inerentes ao transtor-
no do espectro autista nos censos 
demográficos http://www.planal-
to.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2019/lei/L13861.htm

- Lei 12.764/12 (Lei Berenice 
Piana): Institui a Política Na-
cional de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista http://www.pla-
nalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12764.htm

- Resolução Normativa - RN 
469/2021: Dispõe sobre o Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saú-
de no âmbito da Saúde Suplemen-
tar, para regulamentar a cobertura 
obrigatória de sessões com psi-
cólogos, terapeutas ocupacionais 
e fonoaudiólogos, para o trata-
mento/manejo do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) https://
www.in.gov.br/en/web/dou/-/re-
solucao-normativa-rn-n-469-de-
9-de-julho-de-2021-331309190

- Lei 13.146/2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência): 
Institui a Lei Brasileira de Inclu-
são da Pessoa com Deficiência 
http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2015-2018/2015/lei/
l13146.htm

Sobre o Posocco &
Advogados Associados

O Posocco & Advogados As-
sociados foi fundado em 1999. 
É um escritório de advocacia 
full service com soluções para 
pessoa física, pessoa jurídica 
e setor público. Atende o Brasil 
todo com unidades em Santos 
(SP), São Paulo (SP) e Brasília 
(DF). Mais informações em www.
posocco.com.br.

Saúde São Paulo faz semana de vacinação
contra covid-19 nas escolas do Estado

Para aumentar a cobertura vacinal de crianças de 5 a 11 anos de idade, 
o governo de São Paulo vai promover uma semana de vacinação contra a 
covid-19, entre os dias 19 e 25 de fevereiro. A iniciativa será realizada em 
escolas públicas e privadas, mas apenas nos municípios que aderirem à cam-

panha. A ideia é que as crianças sejam vacinadas no horário escolar, mas as 
cidades serão as responsáveis por definir a melhor estratégia de imunização. 
Até este momento, o estado de São Paulo já vacinou 2,4 milhões de crianças 
nessa faixa etária, o que representa 60% dessa população.

Geral



11www.xis.jor.br XIS  •  Opinião e Atitude  •  Ed. 86 - fevereiro de 2022.    |

CNH Poupatempo tem mutirão dias 19 e 26
de fevereiro para renovação da habilitação

Nos sábados 19 e 26 de fevereiro, o Poupatempo promove mutirões 
para renovação de CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Serão oferecidas 
mais de 18 mil vagas nas duas edições da ação, que acontecerão de forma 
presencial em todos os postos de atendimento do programa. A retomada do 

calendário de vencimento das habilitações, suspenso pelo Governo Federal 
durante o período mais crítico da pandemia, motivou os mutirões do Poupa-
tempo. Neste mês, o foco são os documentos vencidos nos meses de julho 
e agosto de 2020, que precisam ser renovados até o dia 28 de fevereiro.

OAB-SP

Conselheiros Federais 
tomam posse em 
solenidade do CFOAB

Na noite de ontem (31), na sede nacional da OAB, 
em Brasília, aconteceu a eleição do Conselho Federal 
da entidade para o triênio 2022-2025. O advogado 
Beto Simonetti, Conselheiro Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil pelo estado do Amazonas, foi 
eleito presidente da OAB Nacional com 77 dos 80 
votos, junto com a nova diretoria composta pelo vi-
ce-presidente Rafael Horn, a secretária-geral Sayury 
Otoni, a secretária-geral adjunta Milena Gama e o 
diretor-tesoureiro Leonardo Campos. No discurso de 
posse, o presidente eleito reafirmou seu compromisso 
de fazer uma gestão da advocacia para a advocacia 
(veja aqui o discurso completo). 

Na manhã desta terça-feira (1º), ocorreu a cerimônia de 

Eleição nacional da OAB
aconteceu no dia 31 de janeiro

posse do novo Conselho Federal da OAB, que contou com 
a presença e participação da presidente Patricia Vanzolini, 
dos Conselheiros Federais eleitos da Secional paulista, 
Alberto Zacharias Toron, Carlos José Santos da Silva (Cajé) 
e Silvia Virginia Silva de Souza, além dos Conselheiros 

Federais Suplentes Alessandra Benedito, Daniela Campos 
Liborio e Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa.

A sessão, restrita por causa da pandemia, teve 
transmissão ao vivo pelo YouTube para toda a advocacia 
(confira aqui).

Geral

63 ANOS

P A R A B É N S,

PERUÍBE!

CABO

http://antipraglitoral.com.br
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Mercado “Quinzena”: fevereiro tem até fora 
de linha no Top 10

Fevereiro é um mês curto e fraco em vendas, mas que nos traz, às vezes, algumas 
coisas interessantes. Liderada pelo Onix, a “quinzena” de um mês de 28 dias tem o 
Mobi na segunda posição. Ele deixou para trás o HB20 e o Argo, com o Onix Plus 
sendo o sedã mais vendido na primeira metade do mês. Já no segmento de SUVs, o 

Corolla Cross assumiu a ponta pela primeira vez. Atrás deles, aparece uma sequência 
de SUVs com T-Cross, Compass e Creta. Para fechar o Top 10 da primeira metade de 
fevereiro, eis o morto Grand Siena. Fora de linha desde dezembro, o sedã compacto 
da Fiat ainda tem lenha para queimar, tendo até passado o vivo e renovado Kwid.

Motors

PEUGEOT participa de primeiro evento em pista
no Brasil para veículos 100% elétricos

Mobilidade

 Evento disponibilizou veículos elétricos de diversas marcas para test-drive em pista.

A PEUGEOT marcou presen-
ça no ELECTRIC EXPERIENCE, 
evento inédito no Brasil, focado 
em test drives para veículos 
100% elétricos. A ocasião reuniu 
diversos modelos de diferentes 
marcas disponíveis atualmente 
no mercado nacional. Realizado 
no Haras Tuiuti, interior de São 
Paulo, o evento contou com um 
público de mais de 600 pessoas, 
que puderam ter a experiência de 
condução dos carros em uma 
pista fechada e com toda infraes-
trutura de segurança necessária.

Protagonista no segmento de 
eletrificação no Brasil, a PEUGEOT 
participou nas categorias de veí-
culos de passeio com seu hatch 
espor tivo e-208 GT e também 
com o recém-lançado utilitário 
elétrico PEUGEOT e-EXPERT.  

“A eletrificação é uma reali-
dade para a PEUGEOT, tanto em 
outros países, como no Brasil.  
Nosso primeiro movimento aqui 
em solo nacional, se deu com 
o início da comercialização do 
e-208 GT e agora, poucos meses 
depois, lançamos o e-EXPERT, 
primeiro veículo utilitário leve 
elétrico. Com um plano robusto 
em ação e lançamentos previstos 

A marca esteve presente com o e-208 GT e também com seu 
furgão elétrico recém lançado e-EXPERT

Apresentado recentemente ao mercado brasileiro, o primeiro 
furgão elétrico da PEUGEOT já pôde ser testado pela imprensa 
especializada e pilotos. Com muita versatilidade e autonomia, o 
modelo eleva o conceito de conforto da categoria a um nível muito 
superior, desde o bem-estar a bordo até a tranquilidade em eficiência.

O e-EXPERT assegura essa dimensão ampliada de conforto, 
com a ausência de ruídos e vibrações e a uma condução suave. Um 
veículo prático, de fácil recarga e com baixo custo de manutenção. 
Tudo isso somado a todas as qualidades herdadas do modelo a 
combustão, com mais tecnologia e equipamentos embarcados.

O utilitário conta com conjunto de baterias de íons de lítio de 75 
kWh e OBC de 11kW trifásico, capaz de garantir até 330km de auto-
nomia em consumo de ciclo urbano no Brasil, segundo INMETRO. O 
motor elétrico do PEUGEOT e-Expert gera 136 cavalos de potência 
(100 kW) e 260 Nm de torque imediato (26,5 kgfm).  

O Electric Experience promoveu ainda com uma série de con-
teúdos sobre o universo da eletrificação além dos testes-drives 
em pista, durante os seis dias de evento. Katia Ribeiro, Head de 
veículos utilitários PEUGEOT, participou do Painel: “A experiência de 
quem já eletrifica a frota”. O debate sobre o uso das vans e furgões 
elétricos no segmento de entrega de produtos contou também com 
a presença da executiva Oscar Sacramento, líder de frotas da DHL 
e Tayguara Helou, Diretor de desenvolvimento da Braspress.

para o próximo ano, em linha 
com a estratégia global MOVE TO 
ELECTRIC, temos a ambição de 
ser protagonistas em eletrificação 
na América do Sul”, acrescenta 
Felipe Daemon, Head de Brand 
PEUGEOT na América do Sul.
• PEUGEOT e-208GT - Rápido, 
magnético e divertido de pilotar, 
o modelo foi um dos mais pro-
curados para realização do test-
drive, principalmente, por ser um 
veículo de passeio com vocação 
esportiva de pista. O PEUGEOT 
e-208 GT alia per formance, 
força, tecnologia e eletrificação 
de alto valor agregado em um 
só veículo, que permite atender 
a todos os gostos e preferências 

dos consumidores. Por fora, 
linhas puras que formam uma 
silhueta arrojada e espor tiva, 
com um sutil equilíbrio entre ro-
bustez e suavidade. A dianteira é 
imediatamente identificável com 
a iluminação de faróis full LED 
na parte inferior que remetem ao 
“olhar felino com os dentes de 
sabre”, assinatura da PEUGEOT.

Sob o capô um motor de 260 
Nm de torque imediatos (26,5 
kgfm) e 136 cavalos de potência 
(100 kW), o PEUGEOT e-208 
GT acelera de 0 a 100km/h em 
apenas 8,3 segundos. Com 50 
kWh de capacidade, o modelo é 
capaz de percorrer até 340 km 
com carga completa (ciclo WLTP).

PEUGEOT e-EXPERT

Para mais informações sobre o evento, basta acessar: 
http://electricexperience.com.br

http://electricexperience.com.br
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Julgamento Ministério Público de Milão 
pede extradição de Robinho

O Ministério Público de Milão enviou um pedido de extradição de Robinho 
ao Ministério da Justiça, segundo informação desta terça-feira (15) do jornal 
italiano La Repubblica. O MP da cidade italiana ainda emitiu um pedido de 
prisão internacional do brasileiro, condenado pela Justiça do país europeu a 

nove anos de prisão em caso de estupro. A Constituição Federal não permite 
que cidadãos brasileiros sejam extraditados. Desta forma, Robinho pode 
ser preso caso seja detido em algum país que tenha acordo com a Itália. 
Robinho foi condenado de maneira definitiva no último dia 19 de janeiro.

Esporte
Por Washington Reis

SurfFutebol Feminino

Brasil pode ter novidades 
para encarar Holanda no 
Torneio da França

Foto: Divulgação

Ítalo Ferreira avança direto para 3ª etapa de Sunset Beach
Além do potiguar, o Brasil tem mais 6 representantes na 3ª fase da disputa masculina: 

Jadson André, Samuel Pupo, Deivid Silva, João Chianca, Filipe Toledo e Caio Ibelli.

Agência Brasil
O campeão olímpico 

Ítalo Ferreira iniciou a sua 
par ticipação na segunda 
etapa do Circuito Mundial 
de Surfe, nesta terça-feira 
(15) na praia de Sunset 
Beach, com a classificação 
direta para a terceira fase da 
competição.

O potiguar par ticipou 
da quinta bateria da pri-
meira fase com os ha-
vaianos Ezekiel Lau e Billy 
Kemper. O brasileiro, de 
27 anos, liderava a dispu-
ta até os minutos finais, 
quando Lau tomou a pri-
meira posição. Com isso, 
Ítalo passou em segundo 
lugar (com 11,67 pontos), 

atrás do surfista do Havaí 
(com 12,43 pontos).

Além do campeão olím-
pico, o Brasil teve mais 

cinco representantes clas-
sificados direto para a ter-
ceira fase: Jadson André, 
Samuel Pupo, Deivid Silva, 

João Chianca e Filipe Tole-
do. Já Caio Ibelli também 
avançou, mas através da 
repescagem.

A técnica Pia Sundhage não confirmou o time que 
mandará à campo contra a Holanda, nesta quarta-feira 
(16), às 14h (horário de Brasília), pelo Torneio Interna-
cional da França, mas adiantou que o sistema defensivo 
da seleção brasileira feminina de futebol terá “algumas 
caras novas”. Das nove jogadoras que a treinadora tem 
à disposição no sistema defensivo, a zagueira Thaís 
Regina, do São Paulo, é a única que foi chamada pela 
primeira vez. Seis das convocadas para o setor jogam 
no futebol europeu, sendo que a zagueira Rafaelle é 
companheira de Miedema no Arsenal. 
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AEAP
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe

informa
Por: Engº Civil mario Gomes

Desde que foi instituída a obrigatoriedade do uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), com a Lei n.º 
6.514/77 da CLT, regulamentada pela NR6, o empregador 
se deparou com o desafio de colocar a medida em prática. 
Ainda hoje é necessário informar o trabalhador das vanta-
gens do uso destes equipamentos, assim como a correta 
forma de utilização e sua importância na manutenção da 
vida. Muitos trabalhadores resistem ao uso e o esforço 
deve ser realizado para o esclarecimento e a responsabi-
lidade do uso e conservação dos seus EPI.

Os equipamentos, conhecidos pelas iniciais “EPI” 
protegem a saúde do trabalhador e reduzem os riscos 
de acidente. Os diversos equipamentos são indicados, 
principalmente, quando as medidas de proteção coletiva 
falham de alguma forma, ou seja, quando são insuficientes, 
inadequadas ou vagarosas, para combater os acidentes e 
evitar as doenças ocupacionais.

Cabe ao Ministério do Trabalho atestar a qualidade e eficá-
cia dos equipamentos disponíveis no mercado, que quando 
comprovadas recebem o Certificado de Aprovação (C.A.). Ao 
empregador é atribuído o cumprimento da legislação trabalhis-
ta brasileira e suas normas regulamentadoras (N.R.) quanto 
ao fornecimento e uso de EPI e o não cumprimento poderá 
acarretar ações de responsabilidade civil e penal.

Além disso, o empregador deve registrar o fornecimento 
de EPI em documentação apropriada. A recomendação 
serve também para o registro dos treinamentos minis-
trados. Esta documentação é essencial para eventuais 
esclarecimentos em causas trabalhistas e fiscalizações.

Obrigações do empregador com equipamentos de 
proteção individual (EPI):
•	 Fornecimento dos equipamentos adequados para 

as atividades da empresa;
•	 Instrução e treinamento dos funcionários quanto 

ao uso;
•	 Fiscalização e exigência do uso;
•	 Reposição destes itens, quando danificados.

Desvendando acidentes de
trabalho: O que é e o que fazer

O conceito de acidente de trabalho envolve toda ocor-
rência não desejada no exercício da atividade a serviço da 
empresa, que pode provocar lesão corporal, perturbação 
funcional, morte, perda ou redução permanente, ou tem-
porária, da capacidade para o trabalho.

Ao trabalhador, o acidente de trabalho causa muitos 
transtornos, principalmente sofrimentos físico e mental. Os 
impactos emocionais são imensuráveis, além de demandar 
assistência médica, custos com remédios, dependência de 
terceiros para locomoção e acompanhamento, desamparo 
à família, e até desemprego, por exemplos.

Para a empresa os acidentes de trabalho acarretam, entre 
outros, paralisação do setor ou máquina, investigação de 
causa e correção da situação, treinamento de substituto, au-
mento do prêmio de seguro, multas e encargos contratuais.

A sociedade também amarga efeitos negativos dos aci-
dentes de trabalho que impactam a capacidade hospitalar, a 
economia, a previdência, assistência social e tantos mais.

Para a prevenção de acidentes é importante conhecer as 
características da empresa, dos trabalhadores e ambientes 

Saúde do trabalho

Uso de EPI e conscientização do trabalhador: Desafios do empregador
A empresa que conhece seus riscos e conscientiza seus funcionários ajuda a evitar muitos acidentes 

Eng Civil°
mario Gomes

do trabalho; mapear os processos de produção e atividades 
relacionadas para conhecer suas principais etapas; avaliar 
os riscos para identificar fontes de perigo; implementar 
programas de gerenciamento de saúde e segurança no 
trabalho, diálogos e treinamentos de saúde e segurança.

São considerados acidentes do trabalho: 
•	 Doença profissional ou do trabalho, produzida ou 

desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar 
a determinada atividade;

•	 Acidente típico, que ocorre pelo exercício do tra-
balho a serviço da empresa;

•	 Acidente de trajeto, que ocorre no percurso do local 
de residência para o trabalho ou vice e versa, con-
siderando a distância e o tempo de deslocamento 
compatíveis com o percurso do trajeto.

Em caso de ocorrência de acidente de trabalho a pri-
meira providência a ser tomada é o socorro ao acidentado. 
Para isso, vale acionar o corpo de bombeiros ou o serviço 
de atendimento médico de urgência (SAMU). 

Todo acidente de trabalho deverá ser comunicado 
imediatamente à chefia direta, ao Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho 
(SESMT) ou à Comissão Interna de Prevenção de Aciden-
tes (CIPA). Comprovado o acidente de trabalho, o SESMT 
deverá emitir a documentação legal que é a CAT – Comu-
nicação de Acidente de Trabalho, num prazo de 24 horas.

A CAT será preenchida no site da Previdência Social 
(para notificar o acidente) e uma via deverá ser entregue 
ao funcionário acidentado. Funcionário que afastar-se por 
período maior que 15 dias deverá solicitar benefício pela 
Previdência Social – INSS. importante lembrar que ao 
retornar ao trabalho, após o período de afastamento, o 
colaborador terá estabilidade de um ano.

Comportamento inseguro é causa de acidentes: 
Atitudes recomendadas 

Muitos acidentes de trabalho são atribuídos a falta de 
cuidado das pessoas, ausência de medidas preventivas ou 
atitudes arriscadas em relação a segurança, entretanto é 
importante destacar que um maior número de ocorrências 
ainda é decorrente de um comportamento inseguro. Enfati-
zamos que a não utilização de EPI constitui um ato inseguro.

Para adotar uma cultura de prevenção de forma que se 
torne habitual no dia a dia e evite acidentes de trabalho é 
necessário a reflexão e análise de cada etapa a ser cum-

prida durante o processo laboral, por exemplos: 
•	 Verificar e prever todos os riscos oferecidos pela 

tarefa; 
•	 Utilizar os equipamentos de segurança individual 

e coletivo; 
•	 Avaliar se o trabalho é seguro antes de executá-lo;
•	 Considerar que acidentes podem ocorrer com 

qualquer um e a qualquer momento.
Mesmo que a empresa garanta a entrega de EPI ne-

cessários, é imprescindível a realização de treinamentos 
e diálogos de segurança, além da adoção de medidas 
de segurança em máquinas e equipamentos. Cabe ao 
indivíduo ter uma atitude permanente de valorização da 
segurança do trabalho, da sua vida e dos colegas.

Dicas:
•	 Reflita se a tarefa é segura antes de executá-la;
•	 Espere para fazer certo, não tenha pressa;
•	 Verifique, tenha certeza. Não fique em dúvida;
•	 Ensine aos que não sabem;
•	 Nunca abuse do perigo. A vida é frágil;
•	 Insista, vá atrás de informação para a sua segu-

rança;
•	 Realize um trabalho seguro e volte para casa bem.

Sinalização e Segurança: Formas e cores a serviço 
da orientação

“O que é importante não deve passar despercebido” – 
esta é a principal orientação quando se pensa em destacar 
de forma eficaz, informando certeiramente, sobre normas 
de segurança, riscos, acidentes e procedimentos.

A norma regulamentadora nº 26 (NR26) dispõe so-
bre este assunto acerca de cores para segurança em 
estabelecimentos ou locais de trabalho, a fim de indicar 
e advertir os riscos existentes bem como classificação, 
rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de 
produto químico.

As cores devem ser utilizadas para identificar os equi-
pamentos de segurança, delimitar áreas, identificar tubu-
lações empregadas para a condução de líquidos e gases e 
advertir contra riscos, atendendo ao disposto nas normas 
técnicas oficiais. Por exemplos, fita zebrada, cavaletes e 
cones de segurança, placas e frases de perigo/ advertência 
e de obrigatoriedade de uso de EPI, entre outros.

O produto químico utilizado no local de trabalho deve ser 
classificado quanto aos perigos para a segurança e a saúde 
dos trabalhadores de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), da Organização das 
Nações Unidas. Sobre produtos químicos também pé impor-
tante ressaltar a necessidade da aplicação de treinamento aos 
trabalhadores que possuem contato com estes produtos, de 
forma contemplar o esclarecimento da rotulagem preventiva 
e da ficha com dados de segurança do produto químico e 
os perigos, riscos, medidas preventivas para o uso seguro e 
procedimentos para atuação, em emergência.

Referências
INTEP = Saúde do trabalho, conscientização e uso de EPI’s e 
EPC’s | ImTEP | Saúde Empresas ImTEP | Saúde Empresas
SESI - Para indústria - Segurança e Saúde no Trabalho 
(sesisp.org.br)

http://aeap.com.br


16 |  XIS  •  Opinião e Atitude  •  Ed. 86 - fevereiro de 2022. XIS da Questão

www.xis.jor.br
Leia o jornal XIS da Questão também em versão digital...

Conquista

Aniversariantes do mêsAniversariantes do mês

“O segredo para a felicidade é a liberdade.
E o segredo para a liberdade é a coragem!”

láudiaC ibDTucídides - Historiador Grego
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CAÇA-PALAVRA

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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O Calcanhar de Aquiles
Segundo a mitologia grega, AQUILES era um grande GUERREIRO, filho de 
PELEU (rei dos mirmidões) e de Tétis (DEUSA grega do mar). TÉTIS queria 
que seu filho fosse IMORTAL. Para isso, mergulhou a criança nas águas do 
rio ESTIGE. Aquiles, então, tornou-se invulnerá-
vel, exceto no único ponto por onde Tétis o se-
gurou e que não foi molhado: o CALCANHAR. 
Aquiles venceu muitas batalhas na GUER-
RA de TROIA, porém uma PROFECIA di-
zia que morreria nessa guerra. Após 
matar HEITOR, o príncipe de Troia, 
e arrastar o corpo dele pelo campo 
de BATALHA, PÁRIS, irmão de Hei-
tor, atirou uma FLECHA no calcanhar 
do guerreiro e o matou. A expressão po-
pular “calcanhar de Aquiles” é usada até 
hoje para representar o ponto fraco e 
VULNERÁVEL de alguém.

 F B P H F D D O R I E R R E U G N S G D A
 O E R E L T N E S R F E R T H N T N D D F
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Dias quentes pedem bebidas 
refrescantes, e quem acredita que 
vinho só combina com o inverno, 
está muito enganado. Para refor-
çar que vinho e verão combinam, 
a marca californiana Barefoot, 
apresenta uma receita de ‘Mos-
cato Strawberry Lemonade’, uma 
limonada de vinho branco para 
apreciar os dias de sol.

Para preparar a bebida refres-
cante, é necessário 100ml de 
Barefoot Moscato, 30 ml de licor 
triple sec, 50 ml de limonada e a 
mesma quantidade de refrigerante 
de limão. Também precisará de 
duas fatias de limão cortadas em 
oito pedaços, um morango fatiado 
e uma folha de hortelã para enfeitar.

Em um copo de coquetel, adi-
cione 2/3 de gelo e mergulhe as 
fatias de morango e pedaços de 
limão. Depois é só adicionar os 
ingredientes líquidos, decorar com 
um raminho de hortelã e apro-
veitar o seu novo drink de verão 

Drinks com vinho para 
aproveitar o verão

favorito. Caso prefira, pode aumentar a quantidade dos ingredientes 
para que a bebida fique ao seu gosto. Porém, essa dica vai te ajudar 
a fazer o drink perfeito.

A marca 
californiana 

Barefoot 
apresenta 

uma receita 
de ‘moscato 
Strawberry 
Lemonade’, 

ideal para 
os dias mais 

quentes.

• Detalhes técnicos:
Variedade: 100% Moscatel
Origem: Valle Central - Chile
Teor alcoólico: 9.0%v/v.

PH: 3.06
Acidez Total: 6.80 g/L.
Açúcar residual: 75.10 g/L.
Valor Médio: 58,90

• Moscato Barefoot - Com 
aromas explosivos de pêssego, 
laranja, tangerina e jasmim em 
camadas, com notas de fram-
boesa, romã e mirtilo, o vinho da 
Barefoot traz suculentas notas 
de nectarina e cereja doce que 

complementam um persistente 
e vibrante final. Além de produzir 
esse vinho suave e refrescante, 
desde 1990, a marca realiza por 
meio de embaixadores, ações 
mundiais de apoio a comunida-
des, causas sociais e ambientais.

Pegue um pintado de mais ou 
menos cinco quilos tire a barrigada 
e o couro, corte em postas de 250 
á 300 gramas, lave bastante com 
água corrente. Tempero: Sal grosso 
a gosto (mais ou menos 120 gr.); 
Sumo de cinco limões; 4 dentes 
de alho bem picados; Um copo de 
vinho branco seco; Meio copo de vi-
nagre de álcool; Uma colher de sopa 
de alecrim; Uma colher de sopa 
de hortelã; Meia colher de sopa de 
manjericão; Uma colher de chá de 
páprica picante; 500 ml de Katchup; 
6 colheres de sopa de azeite; Mis-

tura tudo com o peixe e deixe marinando por 10 horas 
na geladeira. Preparo: Asse na parrilha ou espeto com 
fogo em brasa e distância de 50 cm.

Receita enviada pelo Chef Wadinho Scabocha
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