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Frase do mês: "Algo só é impossível até que alguém duvide e acabe

provando o contrário." [Albert Einstein]

Filhos imitam os pais
Segundo uma pesquisa da Datafolha com 1.541 jovens de 6 a 25
anos de 168 cidades brasileiras, constatou-se que em geral o
jovem brasileiro tem as mesmas opiniões de seus pais para temas
polêmicos, como o aborto e a pena de morte, por exemplo.
A importância da participação diária na criação e educação das
crianças é uma grande responsabilidade dos pais. Hoje em dia,
com a correria do dia-a-dia, acaba-se deixando de lado essa
responsabilidade ou parte dela.
Procurar otimizar o (pouco) tempo com os filhos, dando-lhes
atenção, carinho e afeto; tendo paciência na fase da “descoberta”;
passando valores que são fundamentais para a formação da
personalidade da criança e tornar todos esses momentos
prazerosos, é entrar em sintonia com a família.
SEJA UM PAI PRESENTE!!! É muito importante lembrar que os

filhos imitam os pais! Por isso, bons exemplos são fundamentais!

Feliz Dia dos Pais - Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem
bem semelhante ao Dia das Mães, e em ambas as datas a idéia inicial foi
praticamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o
respeito por aqueles que nos deram a vida.
“Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos
menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir
e fazer cumprir as determinações judiciais.” (Estatuto da criança e do
adolescente – Art. 22)

NÃO BAIXE A GUARDA NA LUTA
CONTRA A DENGUE
Não é só no verão que a dengue deve preocupar. Ela
exige atenção constante. Veja, a seguir, algumas dicas
de combate ao mosquito:
- Não deixe acumular água nos vasinhos de plantas.
Lave-os a cada cinco dias e coloque areia grossa,
que permite a absorção da água e mantém a planta
viva.
- Caixas d’água e reservatórios devem permanecer
vedados completamente.
- Verifique semanalmente se não há nada no quintal
que esteja acumulando água de chuva. Mesmo um
brinquedo esquecido por seu filho pode servir para a
proliferação do mosquito.

QUE TIPO DE PAI VOCÊ É?
Disponível – reserva um tempo precioso ao
filho
Exator – faz cobranças minuciosas de tudo
Xérox – o filho tem que ser sua cópia perfeita
Expositor – exibe o filho como um produto
numa feira
Prudente – orienta a dar os passos de acordo
com as pernas
Irresponsável – resolva isso com a sua mãe
Educador – ajuda a desabrochar o adulto que
está na criança
Autocrata – em casa quem decide sou eu
Formador – leva a sério a formação integral
do filho
Frustrador – corta, pela raiz, qualquer
iniciativa
Comerciante – só te dou isso em troca
daquilo
Desligado – Ignora tudo que diz respeito ao
filho
Paciente – ensina que maturidade não
acontece sem tropeços
Observador – sempre atento as etapas de
desenvolvimento do filho
Democrata – dialoga para chegarem a um
consenso

Programa
Empresa Amiga
da Criança
9°
COMPROMISSO

9. Fazer investimento social na criança ou adolescente
compatível com o porte da empresa, conforme
estabelecido pela Fundação Abrinq.

Agora você pode falar, das 11:00 ao 12:00 ligue 3034-0355 e fale com RH, duvidas, mensagens, sugestão, o canal aberto para o
funcionário.

