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Professor Marcos da Silva Rodrigues a pedido do nosso Presidente do Parlamento Mundial de Segurança e Paz Embaixador
Celso Dias Neves, eu Embaixador Waldemar Adilio Oliveira e Silva como representante da WPO junto a ECOSOSC / ESANGO
Organização das Nações Unidas para a Sociedade Civil, tenho orgulho de me dirigir a vosso pessoa como brasileiro que sou e
emocionado pelo seu brilhante trabalho que realiza junto a todas estas centenas de crianças que no esporte aprendem união
– companheirismo- respeito ao próximo, cada qual buscando seu sonho de se tornar atleta, gente como você professor
marcos faz a diferença e serve como ícone para que outros possam seguir seu trabalho nos locais mais longínquos do Brasil
possam ocupar estes jovens queimando energias no esporte, esporte e saúde mente são corpo são.
Como Embaixador da Paz solicito as autoridades brasileiras e a iniciativa privada que apoiem este seu projeto que e grandioso
pelos anos de existência e o que mais me emocionou foi nosso Embaixador Celso dizer que através de seu “sebo” de roupas
usadas todos estes recursos são destinados a estas crianças,
Isso e uma vergonha num país onde existem verbas que são destinadas a instituições erradas que com certeza não fazem um
por cento que você como Benfeitor da Humanidade do Parlamento faz.
Fica aqui da América minha saudação a você um grande líder e tenho certeza que o Embaixador Celso conhece os caminhos
para reivindicar recursos a este grandioso projeto. Deus o abençoe ricamente você sua família e seus meninos no futebol.
Waldemar Adilio Embaixador WPO Ecosoc / Esango /ONU / Nova Yoork.
Professor Marcos da Silva Rodrigues at the request of President of the European World Security and Peace Ambassador Celso
Days Neves, i Ambassador Waldemar Adilio Oliveira e Silva as representative of the WPO along the ECOSOSC / ESANGO United
Nations Organization for Civil Society, I am proud to speak to your person as who i am and thrilled by his brilliant work that
carries along all these hundreds of children who in the sport learn European - fellowship- respect for others, each seeking his
dream of becoming an athlete, people like you professor Mark makes the difference and serves as an icon for others to follow
his work in places further away from Brazil may occupy these young Burning energies in the sport, sport and health mind is a
healthy body.
As an ambassador of peace I ask the Brazilian authorities and private initiative to support this project that and grandiose by
years of existence and what more i touched was our Ambassador Celso said that through its "TALLOW" of used clothing all
these resources are intended for these children,
that and a disgrace in a country where there are funds that are intended for institutions wrong certainly does not make one
per cent that you as a benefactor of mankind from the Parliament makes.
Here is the USA my greeting to you a great leader and I am sure that the Ambassador Celso know the ways to reclaim
resources to this grand project.
God bless you richly you your family and your boys in football.
Waldemar Adilio Ambassador WPO Ecosoc / Esango /UN / New Yoork.
ABCP O ESCUDO DE DEFESA DA CIDADÂNIA
Revista editada pela ABCS Academia Brasileira dos Colunistas Sociais CNPJ.MF: 05.473.217/0001-32

Eu José Augusto Sansão Assad tenho grande alegria em lhes enviar esta
mensagem em nome do Parlamento Mundial de Segurança e Paz - (WPO)
e em nome do Escritório Mundial de Inteligência - (WBI), em sua
representação no cargo de Alto Comissário do Parlamento Mundial de
Segurança e Paz - (WPO) para os Direitos Humanos e Diretor Global do
Escritório Mundial de Inteligência - (WBI), como reconhecido e legítimo
observador junto a ECOSOC / ESANGO Organização das Nações Unidas
para Sociedade Civil.
Professor. Marcos da Silva Rodrigues, muito nos honra todo o vosso
trabalho voltado ao esporte para as crianças e adolescentes em todas as
camadas sociais. Que Deus Pai derrame infinitas bênçãos sobre você e
para todos as crianças e adolescentes.
O esporte é o melhor caminho para tirar um jovem da vida das drogas, do
crime e do álcool, vemos instituições acolhedoras que recolhem jovens
das ruas e periferias e envolvendo no mundo do esporte no qual os mesmos deixam de pensar em roubar, matar se dopar
para pensar em um futuro melhor para eles e seus familiares. Um grande exemplo de um outro Herói Anônimo como do
Professor. Marcos da Silva Rodrigues aconteceu na comunidade indígena pataxó hãhãhãe, o esporte influenciou vários jovens
a deixar a bebida.
Professor. Marcos da Silva Rodrigues seu programa vem reconhecer e dar visibilidade às ações voluntárias que já acontecem,
sem dúvida, em tantas escolas do nosso Brasil. Estimular e viabilizar novos projetos voluntários é cumprir uma das mais
importantes metas da educação contemporânea: a formação de jovens capazes de oferecer o melhor de si e de seu coração
para a realização do grande ideal de todos nós, ou seja: De construir um mundo mais humano.
Quando se fala em inclusão social vem à mente de muita gente o esporte. A prática esportiva é considerada como algo muito
mais importante do que apenas uma atividade física ou fator de qualidade de vida. O esporte é capaz de unir diferenças entre
povos e cooperar no processo de inclusão social. Prova disso são os inúmeros projetos de cunho social e esportivo
desenvolvidos no Brasil como do Professor. Marcos da Silva Rodrigues. “A importância do esporte é reconhecida
universalmente e sua prática raramente deixa de beneficiar o seu praticante – seja criança, jovem, adulto ou idoso – com uma
boa saúde física e mental.
Todos os esportes são bons e o seu uso depende de como praticá-lo e sua finalidade.” Há quem acredite que o esporte
somente está contido no âmbito do lazer; entretanto, este tem se tornado cada vez mais profissionalizado e atingido
proporções significativas em curto espaço de tempo. Não somente no futebol que é o programa do Professor. Marcos da Silva
Rodrigues, esta evolução se reflete outras modalidades, que também estão deixando o amadorismo. Um exemplo de que o
esporte está atingindo grandes dimensões é o elevado número de cursos voltados para a área esportiva, que exige
profissionais altamente capacitados, nos ramos da Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Administração de empresas, Educação
física, entre outros.
Institucional:
O esporte no Brasil vem recentemente recebendo apoio dos órgãos públicos, que estão investindo diretamente no esporte e
criando leis que incentivam e facilitam o investimento em entidades desportivas, que repassarão os investimentos recebidos
para a melhoria do esporte. Existem como exemplos a Lei 10.264/01 e a Lei 11.438/06 (Lei de Incentivo ao Esporte), alterada
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pela Lei 11.472/2007.
Todo educador sente na pele: Pois a escola vive um processo de turbulências, desafios, buscas que se traduzem em novas
idéias pedagógicas, inovações metodológicas, transformações da própria noção do que é educar. No entanto, esse movimento
complexo do Professor. Marcos da Silva Rodrigues poderia ser traduzido em uma simples palavra: Esperança. Sim, Esperança.
Pois sua missão é a fiel depositária das esperanças de um mundo melhor, mais justo, menos desigual, solidário.
A ideia do Professor. Marcos da Silva Rodrigues é muito simples: estimular, sugerir, orientar a ação direta do jovem sobre o
meio em que está inserido. Ou, em outros termos, promover o voluntariado jovem, de forma integrada aos objetivos
pedagógicos mais amplos da escola e dos educadores.
Incorporar o voluntariado à Educação é pedagogicamente importante no qual é socialmente necessário.

Parabéns ao Honrado Professor. Marcos da Silva Rodrigues por seu trabalho incansável e abençoado.
===
I, José Augusto Sansão Assad, am delighted to send this message on behalf from the World Parliament for Security and Peace (WPO) and on behalf from the World Bureau Intelligence - (WBI), representing the post of High Commissioner for the World
Parliament - (WPO) for Human Rights and Global Director of the World Bureau Intelligence - (WBI), as a recognized and
legitimate observer to ECOSOC / ESANGO United Nations Organization for Civil Society.
Teacher. Marcos da Silva Rodrigues, we are very honored by all your sports-oriented work for Children and Teenagers in all
Social Economics Class. May God the Father pour infinite blessings upon you and toward all Children and Teenagers.
Sport is the best way to take a young person out of the life of drugs, crime and alcohol, we see great institutions that gather
young people from the streets and peripheries and involve them in the world of sports in which they stop thinking about
stealing, kill and dope, ie, they think of a better future for themselves and their families. A great example of another
Anonymous Hero as the Teacher. Marcos da Silva Rodrigues, happened in the indigenous community (Pataxó hãhãhãe), the
sport influenced several young people to leave the drink.
Teacher. Marcos da Silva Rodrigues, your program recognizes and gives visibility to the voluntary actions that already happen,
no doubt, in so many schools in our Brazil. To stimulate and to make possible new voluntary projects is to fulfill one of the
most important goals of contemporary education: the formation of young people capable of offering the best of themselves
and of their heart to achieve the great ideal of all of us, ie: To build a more human world.
When it comes to social inclusion comes the mind from many people the sport. Sports practice is considered as something
much more important than just a physical activity or quality of life factor. Sport is able to unite differences between peoples
and cooperate in the process of social inclusion. Proof of this are the numerous social and sports projects developed in Brazil
as the Teacher. Marcos da Silva Rodrigues. "The importance of sport is universally recognized and its practice rarely fails to
benefit its practitioner, whether child, youth, adult or elderly, to good physical and mental health.
All sports are good and their use depends on how to practice it and its purpose. "There are those who believe that sport is only
contained within leisure; However, it has become increasingly professionalized and reached significant proportions in a short
period of time. Not only in football it is the Teacher's program from Mr. Marcos da Silva Rodrigues, this evolution reflects
other modalities, which are also leaving amateurism. An example of a sport that is reaching large dimensions is the high
number of courses aimed at the sports field, which requires highly qualified professionals in the fields of Medicine,
Physiotherapy, Nutrition, Business Administration, Physical Education, among others.
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Institutional:
Sport in Brazil has recently received support from public agencies, which are investing directly in sports and creating laws that
encourage and facilitate investment in sports entities, which will pass on the investments received to improve the sport.
Examples are Law 10.264 / 01 and Law 11.438 / 06 (Sports Incentive Law), as amended by Law 11,472 / 2007.
Every educator feels on the skin: For the school lives a process of turbulence, challenges, searches that translate into new
pedagogical ideas, methodological innovations, transformations of the very notion of what is to educate. However, this
complex movement from the Teacher. Marcos da Silva Rodrigues, could be translated into a simple word: Hope. Yes, Hope.
For his mission is the faithful depository of the hopes of a better, more just, less unequal, and solidary world.
The idea of the Teacher. Marcos da Silva Rodrigues is very simple: to stimulate, to suggest, to guide the direct action of the
young person about the environment in which he is inserted. Or, in other words, to promote young volunteering in an
integrated way to the broader pedagogical objectives of the school and educators. Incorporating volunteering into education
is pedagogically important in what is socially necessary.

Congratulations to the Honored Teacher. Marcos da Silva Rodrigues for his tireless and blessed work.

===
Yo, José Augusto Sansão Assad, tengo gran alegría en enviarles este mensaje en nombre del Parlamento Mundial de Seguridad
y Paz (WPO) y en nombre de la Oficina Mundial de Inteligencia (WBI), en su representación en el cargo de Alto Comisionado
del Parlamento Mundial De Seguridad y Paz - (WPO) para los Derechos Humanos y Director Global de la Oficina Mundial de
Inteligencia - (WBI), como reconocido y legítimo observador ante la ECOSOC / ESANGO Organización de las Naciones Unidas
para la Sociedad Civil.
Profesor. Marcos da Silva Rodrigues, mucho nos honra todo su trabajo orientado al deporte para los niños y adolescentes en
todas las capas sociales. Que Dios Padre derrame infinitas bendiciones sobre usted y para todos los niños y adolescentes.
El deporte es el mejor camino para sacar a un joven de la vida de las drogas, del crimen y del alcohol, vemos instituciones
acogedoras que recogen a jóvenes de las calles y periferias y los envuelven en el mundo del deporte en el que los mismos
dejan de pensar en robar, matar y se dopar, para pensar en un futuro mejor para ellos y sus familiares. Un gran ejemplo de
otro Héroe Anónimo como del Profesor. Marcos da Silva Rodrigues, ocurrió en la comunidad indígena (Pataxó hãhãhãe), el
deporte influenció a varios jóvenes a dejar la bebida.
Profesor. Marcos da Silva Rodrigues su programa viene a reconocer y dar visibilidad a las acciones voluntarias que ya ocurren,
sin duda, en tantas escuelas de nuestro Brasil. Estimular y viabilizar nuevos proyectos voluntarios es cumplir una de las metas
más importantes de la educación contemporánea: la formación de jóvenes capaces de ofrecer lo mejor de sí y de su corazón
para la realización del gran ideal de todos nosotros, es decir: De construir un mundo más Humano.
Cuando se habla de inclusión social viene la mente de mucha gente el deporte. La práctica deportiva se considera como algo
mucho más importante que sólo una actividad física o un factor de calidad de vida. El deporte es capaz de unir diferencias
entre los pueblos y cooperar en el proceso de inclusión social. Prueba de ello son los innumerables proyectos de cuño social y
deportivo desarrollados en Brasil como del Profesor. Marcos da Silva Rodrigues. "La importancia del deporte es reconocida
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universalmente y su práctica raramente deja de beneficiarse a su practicante - sea niño, joven, adulto o anciano - con una
buena salud física y mental.
Todos los deportes son buenos y su uso depende de cómo practicarlo y su finalidad. "Hay quien cree que el deporte sólo está
contenido en el ámbito del ocio; Sin embargo, éste se ha vuelto cada vez más profesionalizado y alcanzado proporciones
significativas en corto espacio de tiempo. No sólo en el fútbol que es el programa del Profesor. Marcos da Silva Rodrigues, esta
evolución se refleja en otras modalidades, que también están dejando el aficionado. Un ejemplo de que el deporte está
alcanzando grandes dimensiones es el elevado número de cursos dirigidos al área deportiva, que exige profesionales
altamente capacitados, en las ramas de la Medicina, Fisioterapia, Nutrición, Administración de empresas, Educación física,
entre otros.
Institucional:
El deporte en Brasil viene recientemente recibiendo apoyo de los organismos públicos, que están invirtiendo directamente en
el deporte y creando leyes que incentivan y facilitan la inversión en entidades deportivas, que repasarán las inversiones
recibidas para la mejora del deporte. Existen como ejemplos la Ley 10.264 / 01 y la Ley 11.438 / 06 (Ley de Incentivo al
Deporte), modificada por la Ley 11.472 / 2007.
Todo educador siente en la piel: Pues la escuela vive un proceso de turbulencias, desafíos, búsquedas que se traducen en
nuevas ideas pedagógicas, innovaciones metodológicas, transformaciones de la propia noción de lo que es educar. Sin
embargo, ese movimiento complejo del Profesor. Marcos da Silva Rodrigues, podría ser traducido en una simple palabra:
Esperanza. Sí, Esperanza. Porque su misión es la fiel depositaria de las esperanzas de un mundo mejor, más justo, menos
desigual y solidario.
La idea del profesor. Marcos da Silva Rodrigues es muy simple: estimular, sugerir, orientar la acción directa del joven sobre el
medio en que está inserto. O, en otros términos, promover el voluntariado joven, de forma integrada a los objetivos
pedagógicos más amplios de la escuela y de los educadores. Incorporar el voluntariado a la educación es pedagógicamente
importante en el que es socialmente necesario.

Enhorabuena al Honrado Profesor. Marcos da Silva Rodrigues por su trabajo incansable y bendecido.
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O talento geralmente esta nos locais mais humildes de nossa sociedade o que falta e oportunidade isso e o que o Professor
Marcos da Escolinha Alvinegro de Santa Maria DF da aos meninos há 37 anos muitos já estão preparados para qualquer time.
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O que para muitos virou inútil descartável para muitos e um luxo, pois bem dessa barraquinha que sai todo o dinheiro oriundo
das vendas de roupas da mais simples a de etiquetas doadas para angariar recursos para manter a escolinha alvinegro hoje
com quase 800 alunos de onde o Professor Marcos desembolsa R$. 2.500 (dois mil e quinhentos reais todo mês) só esse mês
de bola fora R$ 1.800,00 Mil e Oitocentos Reais por mês sem ajuda nenhuma seja de parceria privada ou do governo.
A historia de este homem a seguir orgulhoso em frente a sua Kombi que além de servir como loja do brechó leva a criançada
nos torneios e emocionante venceu varias etapa critica em sua vida, mas sempre vence porque cuida dos pequeninos.
E Bíblica esta passagem cuide de meus pequeninos e eu cuidarei de você?
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Nessa Guerra Espiritual somente vence os Vitoriosos, parabéns Professor Marcos você e um líder.
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DIRETORIA DO ALVINEGRO DE SANTA MARIA DF.

Técnico Weslley Centro Filho Professor Marcos direita Diretor Escolinha.
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Deputado Rafael Prudente, ajuda o projeto nos períodos mais necessitados.
Deputado a Escolinha Alvinegro do Professor Marcos esta passando por dificuldades de todas as
ordens financeiras, alojamento, uniformes uma vez que esta abeira de um dos mais importantes
campeonatos da liga e como atendem crianças pobres necessita de maior apoio dos que detém o
poder e podem ajudar, esta escolinha esta surpreendendo o Brasil pela história do Professor
Marcos que do brechó angaria fundos para manter e tirar das ruas crianças que no esporte
encontram além de amigos um rol de pessoas com a mente sadia voltada ao sonho de um dia se
tornarem profissionais e já existem meninos prontos para qualquer clube que venha se interessar.
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Professora Alcilene Alta Comissária de Direitos Humanos Manaus Amazonas
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Eliete Aparecida Bueno Embaixadora da Paz do Parlamento Mundial de Segurança e Paz São Paulo Brasil.

SEJA UM PROTAGONISTA NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA ESCOLAR EM PROL A ÉTICA E A CULTURA DE PAZ.
APRESENTAÇÃO

A ONG UM MILHÃO DE AMIGOS..., por meio do projeto Educação e Cidadania Por Uma Cultura de Paz nas escolas,
em parceria com demais entidades, instituições e órgãos governamentais, apresenta esta cartilha para orientar a comunidade
escolar sobre as mais diversas situações que podem ocorrer no ambiente escolar para que todos juntos possam:
• Identificar situações de violência, e causas;
• Definir a frequência e a gravidade com que ocorrem;
• Averiguar a circunstância em que ocorrem estas situações;
• Planejar e recomendar formas de prevenção;
• Formar parcerias com entidades públicas e privadas, instituições, e órgãos governamentais para auxiliar no trabalho
preventivo;
• Estimular a fiscalização por parte da própria comunidade escolar, fazendo com que zele pelo ambiente escolar;
• Realizar estudos, coletar dados e mapear os casos ocorridos que envolvam violência e acidentes, para que sejam
apresentados à comunidade e às autoridades, proporcionando que estas parcerias auxiliem no trabalho de combate e
prevenção dos acidentes e violências na escola.
A ORIGEM
A ONG UM MILHÃO DE AMIGOS..., foi criada pela Professora Eliete Aparecida Bueno, Educadora por ter sido vítima de uma
violência na escola. O fato ocorreu em uma escola, onde ao separar uma briga de dois jovens a derrubaram, sofrendo uma
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lesão grave na perna direita ficando licenciada por três meses de suas atividades escolares. Preocupada com o alto índice de
violência nas escolas, e interessada em eliminar essa boçalidade que vem invadindo o convívio escolar e auxiliar os jovens
educandos no desenvolvimento do exercício da cidadania, teve a meticulosidade de elaborar este projeto convidando a
professora Lélia Frias, onde o projeto foi desenvolvido, e realizado em uma escola piloto em 1999 e, com o sucesso da
realização do projeto, a escola ficou 223 dias, fixados em um placar indicando os dias sem violência.
O Projeto foi elaborado com fundamento nos Parâmetros Curriculares Nacionais, criados atravésda LDB (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes
no país e, de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo. Com
isso,pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos
socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania e de uma Cultura de Paz as regiões
brasileiras.
3
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação comprometida com a cidadania, elegeram, baseados no texto
constitucional, princípios segundo os quais orientar a educaçãoescolar, ao qual a ONG UM MILHÃO DE AMIGOS fez questão de
respeitar e desenvolver aspropostas elaboradas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. São eles:
1) DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA;
2) IGUALDADE DE DIREITOS:
3) PARTICIPAÇÃO;
4) CO-RESPONSABILIDADE PELA VIDA SOCIAL
Além de:
Ampliar as ações de mobilização social e de organização da juventude que colaborem com asescolas no desenvolvimento de
comportamentos, individuais e coletivos promotores da Paz.
A potencialidade da escola como instrumento democratizador, socializador e impulsionador da melhoria das condições de
vida, é amplamente reconhecida. A escola é em muitos sentidos, a porta privilegiada para a cidadania e para a construção da
Paz, enquanto Associação Civil Sócio Educativo tem por Finalidades e Objetivos principais:
• incentivar as escolas a nortear seu trabalho preventivo através do mapeamento dos problemas enfrentados no passado e na
atualidade, criando parâmetros e direcionando os esforços.
•Fornecer possibilidades de cursos em mediação de conflitos para tratar os problemas de ordem interna da escola e os
relacionamentos interpessoais dos envolvidos no processo educacional.
• Ajudar a escola ou a região em que ela está localizada a formar a rede de apoio junto às demais entidades públicas e
privadas.
• Trazer a comunidade para a escola e incentivá-la a participar das ações preventivas.
• Implantar a cultura da paz nas escolas.
• Combate ao bullying.
OBJETIVOS PRINCIPAIS:
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• I-Combater a Violência nas Escolas e na sociedade em geral, auxiliando os educandos no desenvolvimento da Cidadania,
compreendendo a Cidadania como exercício de Direitos e Deveres políticos, civis e sociais;
• II-Resgatar o respeito ao próximo e à escola num contexto coletivo e hierárquico;
• III-Promoção da Cultura, defesa e conservação do Patrimônio histórico e artístico e ao meio ambiente;
• IV-Conscientizar os educandos e demais membros da sociedade nas atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às
injustiças, contribuindo para a promoção do voluntariado;
4
• V-Respeito às autoridades, auxiliar na postura crítica, mas responsável e construtiva, fazendo-os entender sempre que o
diálogo é a maior forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;
• VI-Participar e auxiliar a equipe escolar e institucional em qualquer problema, para que as resoluções sejam amigáveis de
forma que nem corpo discente, docente e administrativo ou qualquer funcionário seja prejudicado e principalmente o bemestar escolar seja afetado, pregando sempre a moralidade educacional;
• VI-Participar e auxiliar a equipe escolar e institucional em qualquer problema, para que as resoluções sejam amigáveis de
forma que nem corpo discente, docente e administrativo ou qualquer funcionário seja prejudicado e principalmente o bemestar escolar seja afetado, pregando sempre a moralidade educacional;
• VII-Resgatar a conscientização do interesse na moralidade do nosso País e amor à Pátria, honrando-a e homenageando-a em
suas datas comemorativas, conscientizando-os contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe
social, de crenças, de sexo, de etnia, raça, ou outras características individuais e sociais;
• VIII-Apoiar os interesses aos estudos, auxiliando no combate à evasão escolar, estimular e fazer parcerias com cursos de
alfabetização e integração social para pessoas carentes, jovens e idosas; fazê-lo conhecer o próprio corpo e dele cuidar e amar,
valorizando e adotando hábitos saudáveis com responsabilidade em relação à saúde coletiva;
• IX-Respeito ao meio ambiente, conscientizando-os da importância da natureza em nossas vidas, fazendo o nosso convívio
saudável, respeitando as Leis de trânsito como pedestres e condutores de veículos;
• X-Respeitar a dignidade da pessoa humana;
• XI-Estimular a parceria, o diálogo local e solidariedade entre os diferentes segmentos sociais, participando junto a outras
entidades de atividades que visem interesses comuns;
• XII-Difundir atividades educativas, culturais e científicas, realizando palestras, pesquisas, conferências, seminários,
simpósios, jornadas, cursos, treinamentos, editando publicações, vídeos, processamento de dados, assessoria técnica nos
campos da preservação do patrimônio público, educacional e sócio cultural, divulgação por meio de publicações, serviços e
assessoria, programas de informática, camisetas, adesivos, materiais destinados à divulgação e informação sobre os objetivos
do Programa “Um Milhão de Amigos-Cidadania e Motivação”;
• XIII-Proteger e defender os direitos da mulher, da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice;
• XIV-Combater e denunciar os casos de violência em todos os âmbitos da convivência humana, em especial a exploração
infanto-juvenil nas suas mais diversas modalidades, empreendendo a busca da responsabilização e punição de quem os
violentam, abusa ou explora;
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COMO OS JOVENS E OS GRÊMIOS PODEM CRIAR PROJETOS PARA O ENFRENTAMENTO DA
VIOLÊNCIA ESCOLAR NA SUA ESCOLA:
• Reúna o conselho escolar ou e a APM e convide: PAIS, ALUNOS, PROFESSORES E DIREÇÃO;
• Proponha a criação de um projeto para o enfrentamento da violência escolar na sua escola:
PRINCIPAIS DESAFIOS:
• Trazer a comunidade para a escola;
• Ouvir os alunos, professores, funcionários, direção e comunidade;
• Reunir as entidades parceiras, instituições, e órgãos governamentais para buscar resultados;
• Todos buscando soluções para as questões de violência na escola e na comunidade, bem como formas de prevenção.
CRIME E ATO INFRACIONAL
Os crimes são condutas ilícitas descritas na legislação penal, praticadas por pessoas com mais de 18 anos de idade, e ATO
INFRACIONAL também é uma conduta ilícita, igualmente prevista em lei, porém praticada por adolescentes, ou seja: pessoas
com idades entre 12 e 18 anos
INCOMPLETOS.
Os crimes preveem penas no caso das condenações que estão especificadas em cada artigo que foi infringido, enquanto os
ATOS INFRACIONAIS praticados por adolescentes são passíveis de medidas socioeducativas, que são previstas em lei
específica: ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Mas e se for uma criança com menos de 12 anos? Nesse caso, a responsabilidade criminal é dos PAIS ou de seu responsável
legal. Então, se chama o responsável, juntamente com o CONSELHO TUTELAR, para que acompanhe a criança e a sua família
após o fato ocorrido, para que juntos busquem apoio para que a criança não se envolva mais em situações delituosas.
O Conselho Tutelar também acompanha as situações envolvendo atos infracionais dos adolescentes para acompanhá-los
durante e após os procedimentos a serem adotados pelas autoridades competentes junto as suas famílias.
ATOS DE INDISCIPLINA ESCOLAR:
São atitudes de crianças e adolescentes que estão em DESACORDO com o REGIMENTO DA ESCOLA, praticados de forma
CONTRÁRIA às NORMAS DE CONVIVÊNCIA do estabelecimento de ensino.
CRIMES CONTRA A HONRA:
CALÚNIA: - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ex.: “fulano afanou meu celular da
mochila”.
DIFAMAÇÃO: - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo a sua reputação, ofender sua reputação.
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INJÚRIA: - Injuriar alguém, ofendendo - lhe a dignidade ou o decoro. (São os xingamentos, insultos, ofensas em geral dirigidas
diretamente ao ofendido).
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO:
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DANO: - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia (em se tratando de escolas públicas, o crime é de DANO QUALIFICADO).
PICHAÇÃO: - Pichar, grafitar ou, por outro meio, conspurcar (deixar sujo ou impuro, deteriorar), edificação ou monumento
urbano.
CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL:
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. As penas aplicam-se
cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de três pessoas, ou há emprego de armas.
AMEAÇA: – Ameaçar alguém por palavras escritas, gestos ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave.
OUTROS CRIMES
VIAS DE FATO: – Praticar vias de fato contra alguém Ex.: (luta corporal) Lesão Corporal, Ofender a integridade corporal (física)
ou a saúde de outrem.
RIXA: - É uma luta entre três ou mais pessoas, com violências físicas recíprocas.
FURTO: – Pegar ou afanar o que não é seu e sem o conhecimento do dono da coisa.
ROUBO: - Tomar para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa
ATO OBSCENO: – Praticar ato obsceno em local público, aberto ou exposto ao público. (O ato obsceno tem conotação sexual e
por isso ofende ao pudor público). Ex.: nudez voluntária e consciente e a masturbação em público.
PORTE DE ARMA: - Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização.
POSSE DE ARMA DE FOGO: - Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso
proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
USO OU POSSE DE ENTORPECENTES (DROGAS): - Quem adquirir guardar tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
TRAFICO DE ENTORPECENTES: - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
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MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
São as “sanções” aplicadas pela autoridade judicial aos adolescentes quando estes se envolvem na prática de atos infracionais,
podendo ir desde uma simples advertência, passando pela Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) e liberdade assistida,
chegando até a internação do adolescente, sempre dependendo da gravidade do ato infracional cometido, ou seja, quanto
conduta, mais grave a medida socioeducativa aplicada.
ECA (ESTATUTO DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE)
É o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do
adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos
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humanos de crianças e adolescentes. Entre outras informações que o ECA nos traz, o texto diz que as crianças e os
adolescentes estão sempre em primeiro lugar! É isso aí. A família, a comunidade, a sociedade e os governos têm o dever de
garantir o bem-estar da criança e do adolescente.
Você tem direito à vida, à saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito,
liberdade e convivência familiar e comunitária. Outra coisa importante que está escrita na abertura do ECA é que nenhuma
criança ou adolescente poderá sofrer negligência (desatenção, descuido), discriminação (preconceito), exploração, violência,
crueldade ou humilhação. Isso significa que o estatuto protege as crianças contra todos os tipos de maus-tratos
. Quem desrespeitar uma criança ou adolescente - e até quem souber de algum caso de maldade contra criança ou
adolescente e não contar, vai ser punido.
Educação é assunto importantíssimo! É por isso que o ECA garante a todo brasileirinho as mesmas condições para se
matricular e permanecer numa escola pública e gratuita. E o colégio tem de ser, de preferência, pertinho de casa. E como a
família precisa acompanhar o crescimento de suas crianças, os pais têm o dever de saber sobre o comportamento e as notas
de seus filhotes e também de participar do processo de ensino e aprendizagem. O ECA determina que os pais têm obrigação
de matricular seus filhos na escola. E para tudo funcionar direitinho, a lei diz que o governo precisa controlar quantas crianças
estão na escola, fazer a chamada todos os dias e, junto com os pais, cuidar para que a criançada não fique faltando aula.
Os dirigentes da escola devem avisar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo alunos e os casos de muitas
faltas sem explicação. Se as crianças de uma escola estão repetindo muito de ano, ou vários alunos estão abandonando a sala
de aula, alguma coisa está errada. As autoridades precisam ser informadas para resolver o problema
OS CRIMES CONTRA OS DIREITOS HUMANOS SÃO:
- HOMOFOBIA: (preconceito contra homossexuais);
- RACISMO: (preconceito contra pessoas de determinada cor);
- XENOFOBIA: (preconceito contra estrangeiros ou pessoas de fora);
- NEONAZISMO: (uma expressão da Ideologia Nazista);
- INCENTIVO A CRIMES CONTRA A VIDA (páginas de incentivo ao suicídio, como a BALEIA AZUL anorexia, bulimia, etc);
- INTOLERÂNCIA RELIGIOSA: (preconceito contra pessoas de determinada religião);
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- TRÁFICO DE PESSOAS: (prática de levar pessoas de um local para o outro de maneira forçada e desumana);
- CONTEÚDOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: Pornografia infantil
DIGA NÃO À VIOLÊNCIA E ADOTE A CULTURA DA PAZ
No dia a dia da escola, as relações devem traduzir respeito ao próximo, através de atitudes de amizade, harmonia e
integração.
A violência, de qualquer tipo, é sempre uma derrota. Ela destrói o que pretende defender: a dignidade da vida, a liberdade do
ser humano.
O que fazer?
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- Aprenda as habilidades de negociação, resolução de conflitos;
- Passe com clareza sua mensagem. A clareza da mensagem é sempre vital para garantir a paz, pois muitos conflitos surgem de
mal-entendidos.
- Ao se comunicar com os outros, evite mandar, moralizar, exigir, ameaçar ou alfinetar.
- Tenha confiança de que os outros ao seu redor são capazes de viver a vida da melhor maneira possível com todos sendo
iguais
RESPEITO AOS PROFESSORES E COLEGAS
COMO CONSTRUIR A PAZ E UM BOM CONVÍVIO ENTRE PROFESSOR E ALUNO?
- O educador que promove o diálogo em sala tem mais produtividade e menos estresse.
- A agressão começa quando o aluno tem a necessidade de dominar para chamar a atenção pra si mesmo.
- Na maioria das vezes, uma conversa individual resolve o problema. Uma conversa com o grupo também pode facilitar muito
ou mesmo resolver as dificuldades de indisciplina, violência verbal ou física entre os colegas. Uma sugestão é reservar
diariamente de cinco a dez minutos para diálogos entre professor-aluno, individuais e/ou em grupo.
PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS
PREVENÇÃO: - prevenir quer dizer: “preparar, chegar antes de, evitar (um dano ou um mal),impedir que algo se realize”. A
prevenção em saúde indica uma ação antecipada, baseada no conhecimento que temos das causas de uma doença. Ela tem
por objetivo diminuir a chance de o problema aparecer ou, se ele já existe evitar que piore.
As mais sérias pesquisas sobre a questão nos mostram um aumento do uso de drogas, mas principalmente, mostram-nos a
necessidade de planejarmos ações preventivas adequadas ao grupo que desejarmos atingir. Prevenir não é banir a
possibilidade do uso de drogas. Prevenir é considerar uma série de fatores para favorecer que o indivíduo tenha condições de
fazer escolhas.
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Como você sabe, o uso de álcool e outras drogas dependem de outros fatores além da vontade do indivíduo. Há fatores que
aumentam as chances de o indivíduo iniciar o uso de drogas, ou ainda, aumentam as chances de que esse uso inicial ou
moderado se torne um uso que traga mais prejuízos para o usuário.
O uso indevido de álcool e outras drogas é fruto de um conjunto de fatores. Nenhuma pessoa nasce predestinada a usar álcool
e outras drogas ou se torna dependente apenas por influência de amigos ou pela grande oferta do tráfico.
Para que se realize um trabalho de prevenção sério e cuidadoso, com um determinado grupo, é necessário:
• identificar fatores de risco, para minimizá-los.
• identificar fatores de proteção, para fortalecê-los.
• tratar o grupo como específico, para identificar os fatores acima.
Conforme orientação da caderneta de saúde do adolescente, elaborada pelo Ministério da Saúde, cuidar da saúde é:
- Escolher alimentos saudáveis, evitando os industrializados e gordurosos;
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- Beber água várias vezes ao dia;
- movimentar-se, evitar ficar muitas horas em frente à TV, computador ou com o pescoço abaixado olhando no celular;
- Proteger-se do sol em horários quentes;
- Não compartilhar objetos pessoais como escova de dente, de cabelo e toalhas;
- Dormir ao menos 8 horas por dia;
- Não pegar carona com estranhos ou pessoas sob efeito de álcool;
- Não tomar medicamentos sem orientação médica;
- Conversar com um adulto de confiança sobre sentimentos tristes e depressivos;
- Não fumar, consumir bebidas alcoólicas e outras drogas que são prejudiciais a sua saúde e prejudicam seus projetos para o
futuro.
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
A mediação é o processo através do qual as partes em conflito, na presença de uma terceira parte neutra, isolam os
assuntos disputados com o objetivo de desenvolver soluções, considerar alternativas e chegar a um consenso que leve em
consideração as necessidades de ambas as partes.
Neste sentido, a mediação é um processo de curta duração, interativo, que diz respeito ao presente e ao futuro, requerendo
uma participação ativa. Por conseguinte, os objetivos da mediação são:
· Chegar a um acordo;
· Preparar ambas as partes para aceitarem as consequências das suas próprias decisões;
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· Reduzir a ansiedade e outros efeitos negativos do conflito;
· Fornecer um modelo para futuras negociações entre as partes.
A mediação tem que ser um processo voluntário e sentido como necessário;
· As partes envolvidas têm que assumir uma postura de cooperação;
· O mediador tem que ser aceito por ambas as partes e reconhecido como neutro, imparcial experiente para o sucesso de um
processo de mediação, é necessária a existência das seguintes condições.
COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA
A Comunicação Não Violenta (CNV) é um processo conhecido por sua capacidade de inspiração compassiva e solidária.
Ensinada há mais de 40 anos por uma rede mundial de mediadores, facilitadores e agentes voluntários. ACNV está sendo
utilizada em cada nível da sociedade por um crescente número de pessoas que desejam intervir e agir com meios práticos e
eficazes em favor da paz.
No coração da Comunicação Não Violenta está a dinâmica que dá fundamento à cooperação – nós seres humanos agimos para
atender necessidades, princípios e valores básicos e universais.
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Com a consciência que esta constatação nos fornece, passamos a enxergar a mensagem por trás das palavras e ações dos
outros, e de nós mesmos, independentemente de como são comunicadas. Assim, as críticas pessoais, rótulos e julgamentos
dos outros, seus atos de violência física, verbal ou social, são revelados como expressões trágicas de necessidades não
atendidas.
PAZ, RESPEITO E TOLERÂNCIA.
PAZ - tranquilidade da alma, união, sossego, repouso, silêncio. Com ela, alcançamos a tolerância e o respeito, fundamentais
para a convivência humana.
RESPEITO – sentimento positivo que significa ação ou efeito de respeitar, apreço, consideração, deferência. Sentimento de
consideração àquelas pessoas ou coisas dignas de nossa veneração e gratidão, como aos pais, aos mais velhos, às coisas
sagradas, aos sentimentos alheios, etc.
TOLERÂNCIA - que significa suportar. É uma atitude de respeito aos pontos de vista dos outros e de compreensão para com
suas eventuais fraquezas. Esta palavra está ligada a outros termos afins: paz, diálogo, não violência, etc.
BULLYING
Lei nº 13.185/2015 - Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (BULLYING), publicada no D.O.U. em
9/11/2015.
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (bullying) em todo o território nacional. § 1º No
contexto e para os fins desta Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou psicológica,
intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas,
com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre
as partes envolvidas.
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§ 2º O Programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação, bem como de outros órgãos, aos quais a matéria diz respeito.
Art. 2º - Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação,
humilhação ou discriminação e, ainda: caracteriza-se intimidação Sistemática (bullying) quando há violência física em atos de
intimidação, humilhação ou discriminação e ainda:
I - Ataques físicos;
II - Insultos pessoais;
III - comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV - Ameaças por quaisquer meios;
V - Grafites depreciativos;
VI - Expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado;
VIII - pilhérias.
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Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores (cyberbullying), quando se usarem os
instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar
meios de constrangimento psicossocial.
Art. 3º - A intimidação sistemática (bullying) pode ser classificada, conforme as ações praticadas,
como:
I - Verbal: insultar, xingar e apelidar pejorativamente;
II - Moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar;
IV - Social: ignorar, isolar e excluir
V - Psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar, dominar, manipular, chantagear e infernizar;
VI - Físico: socar, chutar, bater;
VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de outrem;
VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resultem
em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangimento psicológico e social.
Art. 4º - Constituem objetivos do Programa referido no caput do art. 1º:
I - Prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade;
II - Capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação das ações de discussão, prevenção, orientação e solução
do problema;
III - implementar e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação;
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IV - Instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores;
V - Dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores;
VI - Integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade, como forma de identificação e conscientização
do problema e forma de preveni-lo e combatê-lo;
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância
mútua;
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que
promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil;
IX - Promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas
recorrentes de intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento físico e psicológico, cometidas por alunos, professores e
outros profissionais integrantes de escola e de comunidade escolar.
Art. 5º - É dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de
conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (bullying).
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Art. 6º - Serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática (bullying) nos Estados
e Municípios para planejamento das ações.
Art. 7º - Os entes federados poderão firmar convênios e estabelecer parcerias para a implementação e a correta execução dos
objetivos e diretrizes do Programa instituído por esta lei
CYBERBULLYING
O cyberbullying é uma modalidade virtual do bullying (intimidações repetitivas entre crianças e adolescentes), mas com
características próprias, pois tem um efeito multiplicador e de grandes proporções quando acontece. Nessa modalidade de
bullying, as ferramentas tecnológicas tais como celulares e câmeras fotográficas, ambientes como a internet e as redes sociais
são usadas para produzir, veicular e disseminar conteúdos de insulto, humilhação e violência psicológica que provocam
intimidação e constrangimento das crianças e adolescentes envolvidos. É um problema mundial, mas ainda pouco conhecido
pelo grande público ou subestimado pelos adultos, que muitas vezes o encara como uma brincadeira de crianças.
Cyberbullying não é brincadeira porque só existe brincadeira quando todos os envolvidos se divertem. Quando há uma relação
desigual de poder, onde uns se divertem e outros sofrem e são maltratados, então é preciso que se tomem providências.
É importante mostrar que cyberbullying não é uma “brincadeirinha” e pode trazer sérias consequências prejudiciais para
ambos: vítimas e agressores.
Cyberbullying:
- Mudanças repentinas no uso da internet;
- Medo de compartilhar o que faz na internet;
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- Medo de ir para escola e encontrar amigos;
- Evitam participar de atividades coletivas;
- Sinais incomuns de tristeza;
- Isolamento no intervalo da escola.
É fundamental que a vítima saiba que ela não é culpada e receba apoio emocional dos familiares, educadores e amigos.
Geralmente a vítima é alguém que pode ser vulnerável por apresentar algo que destoa do grupo, não há justificativa, nem
motivações específicas para a escolha, mas os alvos podem ser pessoas que não conseguem fazer frente às agressões sofridas,
por isso elas precisam de apoio da escola, família e de profissionais. COMO PREVENIR?
É muito importante estimular o debate sobre este tema com toda a comunidade escolar e realizar atividades preventivas.
SEXTING - Sexting é um exemplo de uso da internet para expressão da sexualidade na adolescência. É um fenômeno recente
no qual adolescentes e jovens usam seus celulares e recursos da internet para produzir e divulgar fotos sensuais de seu corpo
(nu ou seminu).
Envolve também mensagens de texto eróticas (no celular ou internet) com convites e insinuações sexuais para namorado (a),
pretendentes e/ou amigos (as). Sexualidade e sexo não é a mesma coisa e precisamos perceber as diferenças para educar
nossas crianças e adolescentes sobre seus direitos sexuais sem confundir as coisas.
Sexualidade está presente em todo o desenvolvimento do indivíduo, mas com características diferentes em cada etapa da
vida. A sexualidade na criança, por exemplo, é muito diferente da sexualidade no adulto.
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Se as crianças e os adolescentes não têm os espaços para falar de sua sexualidade nas escolas ou em casa, com pessoas de
confiança, deixamos abertas as devidas precauções que poderiam evitar sérios riscos. No Estatuto da Criança e do Adolescente
considera-se crime produzir e armazenar fotografias ou imagens pornográficas e de sexo explícito de menores de 18 anos “Art. 241. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio de comunicação, inclusive rede
mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança
ou adolescente”. Portanto, havendo imagens com este teor, cabe formalizar uma denúncia para o disque 181, 190 ou ir à
Delegacia de Polícia mais próxima.
CONTEÚDO IMPRÓPRIO - São conteúdos considerados incompatíveis para a fase de amadurecimento que uma criança ou um
adolescente se encontra. Um dos motivos de maior preocupação entre pais e educadores com relação aos filhos/alunos na
internet é o que eles acessam e o tempo que permanecem na rede. Como qualquer atividade ou hábito, é preciso educá-los
para que eles possam utilizar os benefícios das novas tecnologias de forma ética e segura, pois o acesso a certas informações e
imagens podem comprometer o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
COMO PREVENIR?
A melhor estratégia de proteção é a orientação dos alunos. Para isso, é muito importante haver nas atividades escolares um
espaço de conversa e debate sobre o que eles acessam e suas experiências na internet. É fundamental que os alunos
compreendam sobre os cuidados que precisam ter, especialmente ao acessar sites que podem deixá-los expostos a situações
de risco como por exemplo, entrar em contato com pessoas mal-intencionadas.
DIÁLOGO E ORIENTAÇÃO continuam sendo a melhor maneira de construir hábitos saudáveis.
Crianças e adolescentes podem utilizar a internet sim, de forma mediada e acompanhada pelos pais e educadores. No caso de
conteúdos que violem os Direitos Humanos e que estejam expostos em algumas páginas ou perfis não privados (ou seja, que
todos podem ter acesso), você pode denunciar!!!
REALIZAÇÃO ONG UM MILHÃO DE AMIGOS...
é uma Associação Civil, de Direito Privado, de caráter Sócio Educativo, sem fins lucrativos e com fins não econômicos, de
natureza assistencial e filantrópica, sem finalidade política ou religiosa de duração por tempo indeterminado, regida pelo
presente estatuto, e pelas demais disposições legais que forem aplicadas com SEDE principal na Rua Rui Barbosa nº 1625 –
Fundos- Vila Teixeira – Salto/SP, e SUBSEDE na Rua Cinco de Julho nº 1393 – Fundos- Centro – Indaiatuba S/P.

Prêmios
Utilidade Pública Municipal Lei: n° 2976/2006
Utilidade Pública estadual Lei n° 13 690 de 09/09...
CRCE 0239/2014 - Casa Civil-Corregedoria do Estado...
www.facebook.com/ummilhaodeamigos.org.br
email: buenoslove@gmail.com
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BRT foi o projeto mais louvável que Brasília desenvolveu
para duas Cidades Satélites Santa Maria e Gama, modernos
ônibus fazem parte da frota BRT com ar condicionado TV e
internet a bordo, seu trajeto nos horários de picos são
dezenas de quilômetros de congestionamento, mas como
sua via e própria circula livremente indo de um ponto
rodoviário a outro em 25 minutos a 35 minutos.
Tal projeto deveria ser estendido a todas as cidades satélites
de Brasília somente assim aliviaria o caótico transito de
Capital Federal da Republica.
Transposta por dia milhares de passageiros ao preço de R$.
5,00 (cinco reais) a passagem muito barata pelo conforto comodidade e rapidez que trás esse transporte.
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Uma das mais importantes
cidades do entorno de Brasília
ficando atrás de Gama e
Ceilândia possui um dos mais
modernos hospitais com toda
infraestrutura, mas com um
pequeno problema falta médico,
todos que lá buscam socorro tem
que se deslocar para o hospital
geral do gama, um grande
hospital de clinicas restando
então uma pergunta por que
erguer um Taj Mahal da Saúde só
para servir de cartão de visita de quem o visualiza se não há médicos, a administração regional de Santa Maria através de seu
administrador Hugo deve recorrer as autoridades, pois as reclamações são gerais, indo da enfermaria a internação isso quando
há medico e vaga.

Santa Maria possui também varias áreas e lazer com vistas deslumbrantes, mas o comercio imobiliário ilegal de posses corre o
risco de favelizar Santa Maria que ainda e um local calmo para morar, ocorre que tais invasões não ocorrem ao lado das pistas
vem de dentro para as avenidas quando vistas se tornam impossível a derrubara por questões sociais e necessário um
sobrevoo de helicóptero para identificação e mapear essas construções clandestinas que estão ocorrendo e apurar quem esta
levando vantagem ilícita nisso ai depende do Ministério Público e das autoridades constituídas, senão logo estarão
desvalorizados muitos dos imóveis construídos legalmente.
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Tribunal de justiça Arbitral do MERCOSUL já Credenciada as duas
Entidade Citada no Mercosul.
ACORDO SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL DO MERCOSUL

NELSON DO SANTOS JUIZ ARBITRAL MEDIADOR DE CONFLITOS - PRESIDENTE INTERNACIONAL
ACORDO SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL DO MERCOSUL TENDO EM VISTA: O Tratado: Que é
vontade dos Estados Partes do MERCOSUL acordar soluções jurídicas para o aprofundamento do processo de
integração. Que convém facilitar ao setor privado dos Estados Partes do MERCOSUL a utilização de métodos
alternativos de resolução de controvérsias que se originem a partir dos contratos comerciais internacionais. Que a
Reunião de Ministros da Justiça alcançou um Acordo sobre arbitragem comercial internacional. O CONSELHO DO
MERCADO COMUM DECIDE: Art. 1. Aprovar o Acordo sobre Arbitragem Comercial Internacional do MERCOSUL,
cujo texto consta em anexo nos idiomas espanhol e português, e faz parte da presente Decisão. XIV CMC – Buenos
Aires, 23/VII/98. ACORDO SOBRE ARBITRAGEM COMERCIAL INTERNACIONAL DO MERCOSUL A República
Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante
denominados “Estados-Partes”; CONSIDERANDO o Tratado de Assunção, subscrito em 26 de março de 1991, entre a
República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, e
o Protocolo de Ouro Preto, subscrito em 17 de dezembro de 1994, entre os mesmos Estados; RECORDANDO que os
instrumentos básicos do MERCOSUL estabelecem o compromisso dos Estados-Partes de harmonizar suas legislações
nas áreas pertinentes; REAFIRMANDO a vontade dos Estados-Partes do MERCOSUL de pactuar soluções jurídicas
comuns para o fortalecimento do processo de integração do MERCOSUL; DESTACANDO a necessidade de
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proporcionar ao setor privado dos Estados-Partes do MERCOSUL métodos alternativo para a solução de
controvérsias surgidas de contratos comerciais internacionais concluídos entre pessoas físicas ou jurídicas de direito
privado; CONVENCIDOS da necessidade de uniformizar a organização e o funcionamento da arbitragem
internacional nos Estados-Partes para contribuir para a expansão do comércio regional e internacional; DESEJOSOS
de promover e incentivar a solução extrajudicial de controvérsias privadas por meio da arbitragem no MERCOSUL,
prática conforme com as peculiaridades das transações internacionais; CONSIDERANDO que foram aprovados no
MERCOSUL protocolos que prevêem a eleição do foro arbitral e o reconhecimento e a execução de laudos ou
sentenças arbitrais estrangeiras; TENDO em conta a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial
Internacional, de 30 de janeiro de 1975, concluída na cidade de Panamá, a Convenção Interamericana sobre Eficácia
Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, de 08 de maio de 1979, concluída em Montevidéu e a
Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial Internacional da Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil
Internacional, de 21 de junho de 1985; ACORDAM: Artigo 1 Objetivo O presente Acordo tem por objetivo regular a
arbitragem como meio alternativo privado de solução de controvérsias surgidas de contratos comerciais
internacionais entre pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Artigo 2 Definições Para fins de aplicação do
presente Acordo, entender-se-á por: a) “arbitragem”: meio privado - institucional ou ‘ad hoc’ - para a solução de
controvérsias; b) “arbitragem internacional”: meio privado para a solução de controvérsias relativas a contratos
comerciais internacionais entre particulares, pessoas físicas ou jurídicas; c) “autoridade judicial”: órgão do sistema
judiciário estatal; d) “contrato-base”: acordo que dá origem às controvérsias submetidas a arbitragem; e)
“convenção arbitral”: acordo pelo qual as partes decidem submeter à arbitragem todas ou algumas controvérsias
que tenham surgido ou possam surgir entre elas com respeito a relações contratuais. Poderá adotar a forma de
uma cláusula compromissória incluída em um contrato ou a de um acordo independente; f) “domicílio das pessoas
físicas”: sua residência habitual e, subsidiariamente, o centro principal de seus negócios; g) “domicílio das pessoas
jurídicas ou sede social”: o lugar principal da administração ou a sede de sucursais, estabelecimentos ou agências;
h) “laudo ou sentença arbitral estrangeira”: resolução definitiva da controvérsia pelo tribunal arbitral com sede no
estrangeiro; i) “sede do Tribunal Arbitral”: Estado-Parte eleito pelos contratantes ou, na sua falta, pelos árbitros,
para os fins dos arts. 3, 7, 13, 15, 19 e 22 deste Acordo, sem prejuízo do lugar da atuação do Tribunal; j) “tribunal
arbitral”: órgão constituído por um ou vários árbitros; Artigo 3 Âmbito material e espacial de aplicação O presente
Acordo se aplicará à arbitragem, sua organização e procedimentos e às sentenças ou laudos arbitrais, se ocorrer
alguma das seguintes circunstâncias: a) a convenção arbitral for celebrada entre pessoas físicas ou jurídicas que, no
momento de sua celebração, tenham sua residência habitual ou o centro principal dos negócios, ou a sede, ou
sucursais, ou estabelecimentos ou agências, em mais de um Estado Parte do MERCOSUL; b) o contrato-base tiver
algum contato objetivo - jurídico ou econômico - com mais de um Estado Parte do MERCOSUL; c) as partes não
expressarem sua vontade em contrário e o contrato-base tiver algum contato objetivo – jurídico ou econômico –
com um Estado-Parte, sempre que o tribunal tenha a sua sede em um dos Estados Partes do MERCOSUL; d) o
contrato-base tiver algum contato objetivo - jurídico ou econômico – com um Estado Parte e o tribunal arbitral não
tiver sua sede em nenhum Estado-Parte do MERCOSUL, sempre que as partes declararem expressamente sua
intenção de submeter-se ao presente Acordo; e) o contrato-base não tiver nenhum contato objetivo – jurídico ou
econômico – com um Estado-Parte e as partes tenham elegido um tribunal arbitral com sede em um Estado Parte
do MERCOSUL, sempre que as partes declararem expressamente sua intenção de submeter-se ao presente Acordo.
Artigo 4 Tratamento eqüitativo e de boa fé 1 - A convenção arbitral dará um tratamento eqüitativo e não-abusivo
aos contratantes, em especial nos contratos de adesão, e será pactuada de boa fé. 2 - A convenção arbitral inserida
em um contrato deverá ser claramente legível e estar localizada em lugar razoavelmente destacado. Artigo 5
Autonomia da convenção arbitral A convenção arbitral é autônoma com relação ao contrato-base. Sua inexistência
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ou invalidade não implica a nulidade da convenção arbitral. Artigo 6 Forma e direito aplicável à validade formal da
convenção arbitral 1 - A convenção arbitral deverá ser escrita. 2 - A validade formal da convenção arbitral se regerá
pelo direito do lugar de celebração. 3 - A convenção arbitral celebrada entre ausentes poderá concretizar-se pela
troca de cartas ou telegramas com recebimento comprovado. As comunicações feitas por fax, correio eletrônico ou
meio equivalente deverão ser confirmadas por documento original, sem prejuízo do estabelecido no número 5. 4 A convenção arbitral celebrada entre ausentes se aperfeiçoa no momento e no Estado em que se recebe a
aceitação pelo meio escolhido e confirmado pelo documento original. 5 - Se não se houverem cumprido os
requisitos de validade formal exigidos pelo direito do lugar de celebração, a convenção será considerada válida se
cumprir com os requisitos formais do direito de algum dos Estados com o qual o contrato-base tem contatos
objetivos, de acordo com o estabelecido no art. 3, alínea b). Artigo 7 Direito aplicável à validade intrínseca da
convenção arbitral 1 - A capacidade das partes da convenção arbitral se regerá pelo direito de seus respectivos
domicílios. 2 - A validade da convenção arbitral, com respeito ao consentimento, objeto e causa, será regida pelo
direito do Estado Parte, sede do tribunal arbitral. Artigo 8 Competência para conhecer da existência e validade da
convenção arbitral As questões relativas à existência e validade da convenção arbitral serão resolvidas pelo tribunal
arbitral, de ofício ou por solicitação das partes. Artigo 9 Arbitragem de direito ou de eqüidade Por disposição das
partes, a arbitragem poderá ser de direito ou de eqüidade. Na ausência de disposição, será de direito. Artigo 10
Direito aplicável à controvérsia pelo tribunal arbitral As partes poderão eleger o direito que se aplicará para
solucionar a controvérsia com base no direito internacional privado e seus princípios, assim como no direito de
comércio internacional. Se as partes nada dispuserem sobre esta matéria, os árbitros decidirão conforme as
mesmas fontes. Artigo 11 Tipos de arbitragem As partes poderão livremente submeter-se à arbitragem institucional
ou ‘ad hoc’. No procedimento arbitral, serão sempre respeitados os princípios do contraditório, da igualdade das
partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre convencimento. Artigo 12 Normas gerais de procedimento 1 - Na
arbitragem institucional: a) o procedimento perante as instituições arbitrais se regerá por seu próprio regimento; b)
sem prejuízo do disposto na alínea anterior, os Estados incentivarão as entidades arbitrais sediadas em seus
territórios para que adotem um regulamento comum; c) as instituições poderão publicar para seu conhecimento e
difusão, as listas públicas de árbitros, denominação e composição dos tribunais e regimentos internos; 2 - Na
arbitragem ‘ad hoc’: a) as partes poderão estabelecer o procedimento arbitral. No momento de celebrar a
convenção arbitral as Partes, preferentemente, poderão acordar sobre a designação dos árbitros e, quando for o
caso, os árbitros substitutos, ou estabelecer a modalidade pela qual serão designados; b) se as partes do presente
Acordo nada tiverem previsto, aplicar-se-ão as normas de procedimento da Comissão Interamericana de
Arbitragem Comercial (CIAC) - conforme o estabelecido no art. 3 da Convenção Interamericana sobre Arbitragem
Comercial Internacional do Panamá, de 1975 - vigentes no momento da celebração da convenção arbitral; c) tudo o
que não foi previsto pelas partes, pelo Acordo e pelas normas de procedimento da CIAC, será resolvido pelo tribunal
arbitral atendendo aos princípios estabelecidos no art. 11. Artigo 13 Sede e idioma 1 - As partes poderão designar
um Estado Parte como sede do tribunal arbitral. Caso não o façam, o tribunal arbitral determinará o lugar da
arbitragem em algum desses Estados, levadas em conta as circunstâncias do caso e a conveniência das partes. 2 Na falta de estipulação expressa das partes, o idioma será o da sede do tribunal arbitral. Artigo 14 Comunicações e
notificações 1 - As comunicações e notificações efetuadas para dar cumprimento às normas do presente Acordo
serão consideradas devidamente realizadas, salvo disposição em contrário das partes: a) quando tenham sido
entregues pessoalmente ao destinatário, ou tenham sido recebidas por carta certificada, telegrama registrado ou
meio equivalente dirigidos ao seu domicílio declarado; b) se as partes não houverem estabelecido um domicílio
especial e se não se conhecer o domicílio após pesquisa razoável, considerar-se-á recebida toda comunicação e
notificação escrita que tenha sido remetida à ultima residência habitual ou ao ultimo domicílio conhecido de seus
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negócios. 2 - A comunicação e a notificação serão consideradas recebidas no dia em que se tenha realizado a
entrega, segundo o estabelecido na alínea a) do número anterior. 3 - Na convenção arbitral poderá ser estabelecido
um domicílio especial diferente do domicílio das pessoas físicas ou jurídicas, para o fim de recebimento das
comunicações e notificações. Também poderá ser designada uma pessoa para esse fim. Artigo 15 Inicio do
procedimento arbitral 1 - Na arbitragem institucional o procedimento se iniciará conforme o que disponha o
regulamento ao qual as partes se tenham submetido. Na arbitragem ‘ad hoc’ a parte que pretenda iniciar o
procedimento arbitral intimará a outra na forma estabelecida na convenção arbitral. 2 - Na intimação constarão
necessariamente: a) o nome e o domicílio das partes; b) a referência ao contrato-base e à convenção arbitral; c) a
decisão de submeter o assunto à arbitragem e de designar os árbitros; d) o objeto da controvérsia e a indicação do
montante, valor ou quantia comprometida. 3 - À falta de estipulação expressa quanto à forma da intimação, será
ela efetuada conforme o estabelecido no art. 14. 4 - A intimação para iniciar uma arbitragem ‘ad hoc’ ou o ato
processual equivalente na arbitragem institucional será válido, inclusive para fins de reconhecimento ou execução
dos laudos ou sentenças arbitrais estrangeiras, quando tenham sido realizados de acordo com o estabelecido na
convenção arbitral, nas disposições deste Acordo ou, quando for o caso, no direito do Estado sede do tribunal
arbitral. Em qualquer caso, se assegurará à parte intimada um prazo razoável para exercer o direito de defesa. 5 Realizada a intimação na arbitragem ‘ad hoc’, ou o ato processual equivalente na arbitragem institucional, segundo
o disposto no presente art., não poderá ser invocada uma violação à ordem pública para questionar sua validade,
seja na arbitragem institucional ou na ‘ad hoc’. Artigo 16 Árbitros 1 - Poderá ser árbitro qualquer pessoa legalmente
capaz e que goze da confiança das partes. 2 - A capacidade para ser arbitro se rege pelo direito de seu domicílio. 3 No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com probidade, imparcialidade, independência,
competência, diligência e discrição. 4 - A nacionalidade de uma pessoa não será impedimento para que atue como
árbitro, salvo acordo em contrário das partes. Ter-se-á em conta a conveniência de designar pessoas de
nacionalidade distinta das partes no conflito. Na arbitragem ‘ad hoc’ com mais de um árbitro, o Tribunal não poderá
estar composto unicamente por árbitros da nacionalidade de uma das partes, salvo acordo expresso destas, no qual
se manifestem as razões desta seleção, que poderá constar na convenção arbitral ou em outro documento. Artigo
17 Nomeação, recusa e substituição dos árbitros Na arbitragem ‘ad hoc’, na falta de previsão das partes, as normas
de procedimentos da Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial - CIAC- vigentes no momento da
designação dos árbitros, regerão sua nomeação, recusa e substituição. Artigo 18 Competência do tribunal arbitral 1
- O tribunal arbitral terá a faculdade de decidir acerca da sua própria competência e, conforme estabelece o art. 8,
das exceções relativas à existência, validade e eficácia da convenção arbitral. 2 - A exceção de incompetência do
Tribunal fundada na inexistência de matéria arbitrável ou na inexistência, nulidade ou caducidade da convenção
arbitral nas instituições arbitrais, se rege por seu próprio regulamento. 3 - Na arbitragem ‘ad hoc’, a exceção de
incompetência pelas causas anteriores deverá ser interposta até o momento da apresentação da contestação à
demanda ou, em caso de reconvenção, até a réplica à mesma. As partes não estão impedidas de opor essa exceção
pelo fato de que hajam designado um árbitro ou participado da sua designação. 4 - O tribunal arbitral poderá
decidir as exceções relativas a sua competência como questão prévia; porém, poderá também continuar com suas
atividades e reservar a decisão sobre as exceções para o laudo ou sentença final. Artigo 19 Medidas cautelares As
medidas cautelares poderão ser ditadas pelo tribunal arbitral ou pela autoridade judicial competente. A solicitação
dirigida por qualquer das partes a uma autoridade judicial não se considerará incompatível com a convenção
arbitral , nem implicará renúncia à arbitragem. 1 - A qualquer momento do processo, por petição da parte, o
tribunal arbitral poderá dispor, por conta própria, as medidas cautelares que estime pertinentes, resolvendo, se for
o caso, sobre a contracautela. 2 - Estas medidas, quando forem ditadas pelo tribunal arbitral, serão
instrumentalizadas por meio de um laudo provisional ou interlocutório. 3 - O tribunal arbitral poderá solicitar, de
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oficio ou por petição da parte, à autoridade judicial competente, a adoção de uma medida cautelar. 4 - As
solicitações de cooperação cautelar internacional editadas pelo tribunal arbitral de um Estado Parte serão
remetidas ao juiz do Estado da sede do tribunal arbitral para que este juiz a transmita para seu diligenciamento ao
juiz competente do Estado requerido, pelas vias previstas no Protocolo de Medidas Cautelares do MERCOSUL,
aprovado pela Decisão Conselho do Mercado Comum N.º 27/94. Neste caso, os Estados poderão declarar no
momento de ratificar este Acordo, ou posteriormente, que, quando seja necessária a execução dessas medidas em
outro Estado, o tribunal arbitral poderá solicitar o auxilio da autoridade judicial competente do Estado em que se
deva executar a medida, por intermédio das respectivas autoridades centrais ou, se for o caso, das autoridades
encarregadas do diligenciamento da cooperação jurisdicional internacional. Artigo 20 Laudo ou sentença arbitral 1 O laudo ou sentença arbitral será escrito, fundamentado e decidirá completamente o litígio. O laudo ou sentença
será definitivo e obrigatório para as partes e não admitirá recursos, exceto os estabelecidos nos arts. 21 e 22. 2 Quando houver diversos árbitros, a decisão será tomada por maioria. Caso não se obtenha maioria, a questão será
decidida pelo voto do presidente. 3 - O árbitro que discorde da maioria poderá declarar e fundamentar seu voto em
separado. 4 - O laudo ou sentença será assinado pelos árbitros e conterá: a) a data e lugar em que foi proferido; b)
os fundamentos em que se baseia, ainda que seja por eqüidade; c) a decisão acerca da totalidade das questões
submetidas à arbitragem; d) as despesas da arbitragem. 5 - Caso um dos árbitros não assine o laudo ou sentença,
será informado o motivo pelo qual não tenha sido assinado, devendo o presidente do tribunal arbitral certificar tal
fato. 6 - O laudo ou sentença será devidamente notificado às partes pelo tribunal arbitral. 7 - Se, no curso da
arbitragem, as partes chegarem a um acordo quanto ao litígio, o tribunal arbitral, a pedido das partes, homologará
tal fato mediante um laudo ou sentença arbitral que contenha os requisitos do número 4 do presente art. Artigo 21
Solicitação de retificação e ampliação 1 - Dentro dos trinta (30) dias seguintes à notificação do laudo ou sentença
arbitral, e a não ser que as partes tenham acordado outro prazo, qualquer delas poderá solicitar ao tribunal que: a)
retifique qualquer erro material; b) precise a abrangência de um ou vários pontos específicos; c) se pronuncie sobre
alguma das questões objeto da controvérsia que não tenha sido resolvida; 2 - A solicitação de retificação será
devidamente notificada à outra parte pelo tribunal arbitral. 3 - Salvo acordo entre as partes, o tribunal arbitral
decidirá sobre a solicitação em um prazo de vinte (20) dias e as notificará de sua resolução. Artigo 22 Petição de
nulidade do laudo ou sentença arbitral 1 - O laudo ou sentença arbitral só poderá ser impugnado perante a
autoridade judicial do Estado sede do tribunal arbitral mediante uma petição de nulidade. 2 - O laudo poderá ser
impugnado por nulidade quando: a) a convenção arbitral seja nula; b) o tribunal tenha sido constituído de modo
irregular; c) o procedimento arbitral não esteja em conformidade com as normas deste Acordo, com o regulamento
da instituição arbitral ou com a convenção arbitral, conforme o caso; d) não tenham sido respeitados os princípios
do devido processo legal; e) tenha sido ditado por pessoa incapaz para ser árbitro; f) refira-se a uma controvérsia
não prevista na convenção arbitral; g) contenha decisões que excedam os termos da convenção arbitral. ((3 - Nos
casos previstos nas alíneas a), b), d), e e) do número 2, a sentença judicial declarará a nulidade absoluta do laudo ou
sentença arbitral. Nos casos previstos nas alíneas c), f), e g), a sentença judicial determinará a nulidade relativa do
laudo ou sentença arbitral. No caso previsto na alínea c), a sentença judicial poderá declarar a validade e
determinar a continuação do procedimento na parte não viciada e estabelecerá que o tribunal arbitral dite laudo ou
sentença complementar. Nos casos das alíneas f) e g) novo laudo ou sentença arbitral deverá ser ditado. 4 - A
petição, devidamente fundamentada, deverá ser formulada no prazo de 90 dias corridos a partir da notificação do
laudo ou sentença arbitral ou, se for o caso, a partir da notificação da decisão a que se refere o art. 21. 5 - A parte
que invoque a nulidade deverá comprovar os fatos em que se baseia a petição. Artigo 23 Execução do laudo ou
sentença arbitral estrangeiro Para a execução do laudo ou sentença arbitral estrangeiro se aplicarão, no que for
pertinente, as disposições da Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial Internacional do Panamá de
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1975; o Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e
Administrativa do MERCOSUL, aprovado por decisão do Conselho do Mercado Comum N.º 5/92, e a Convenção
Interamericana sobre a Eficácia Extraterritorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros de Montevidéu de
1979. Artigo 24 Encerramento da Arbitragem A arbitragem terminará quando for ditada a sentença ou laudo
definitivo, ou quando seja determinado o encerramento da arbitragem pelo tribunal arbitral caso: a) as partes
estejam de acordo em terminar a arbitragem; b) o tribunal arbitral constate que o procedimento arbitral se tornou,
por qualquer razão, desnecessário ou impossível. (Artigo 25 Disposições gerais 1 - A aplicação das normas de
procedimento da Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial (CIAC) para a arbitragem ‘ad hoc’, conforme o
previsto no art. 12, número 2, alínea b), não implicará que a arbitragem seja considerada institucional. 2 - Salvo
disposição em contrário, das partes ou do tribunal arbitral, as despesas resultantes da arbitragem serão divididas
igualmente entre as partes. 3 - Para as situações não previstas pelas partes, pelo presente Acordo, pelas regras de
procedimento da Comissão Interamericana de Arbitragem Comercial Internacional, nem pelas convenções e normas
a que este acordo se refere, aplicar-se-ão os princípios e regras da Lei Modelo sobre Arbitragem Comercial
Internacional da Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional de 21 de junho de 1985. Artigo
26 Disposições finais 1 - O presente Acordo entrará em vigor, com relação aos dois primeiros Estados Partes que o
ratifiquem, trinta dias depois que o segundo país proceda ao depósito de seu instrumento de ratificação. Para os
demais Estados ratificastes, entrará em vigor no trigésimo dia posterior ao depósito de seu respectivo instrumento
de ratificação. 2 - O presente Acordo não restringirá as disposições das convenções vigentes sobre a mesma matéria
entre os Estados Partes, desde que não o contradigam. 3 - A República do Paraguai será depositária do presente
Acordo e dos instrumentos de ratificação e enviará cópias devidamente autenticadas aos demais Estados Partes. 4 Da mesma forma, a República do Paraguai notificará os demais Estados Partes da data de entrada em vigor do
presente Acordo e da data de depósito dos instrumentos de ratificação. Feito em Buenos Aires, República
Argentina, aos 23 dias do mês de julho de 1998, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos
textos igualmente autênticos.
O MERCOSUL
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram, em 26 de março de 1991, o Tratado de Assunção, com vistas a criar
o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). O objetivo primordial do Tratado de Assunção é a integração dos Estados
Partes por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma Tarifa
Externa Comum (TEC), da adoção de uma política comercial comum, da coordenação de políticas macroeconômicas
e setoriais, e da harmonização de legislações nas áreas pertinentes.
A configuração atual do MERCOSUL encontra seu marco institucional no Protocolo de Ouro Preto, assinado em
dezembro de 1994. O Protocolo reconhece a personalidade jurídica de direito internacional do bloco, atribuindolhe, assim, competência para negociar, em nome próprio, acordos com terceiros países, grupos de países e
organismos internacionais. O MERCOSUL caracteriza-se, ademais, pelo regionalismo aberto, ou seja, tem por
objetivo não só o aumento do comércio intrazona, mas também o estímulo ao intercâmbio com outros parceiros
comerciais. São Estados Associados do MERCOSUL a Bolívia (em processo de adesão ao MERCOSUL), o Chile (desde
1996), o Peru (desde 2003), a Colômbia e o Equador (desde 2004). Guiana e Suriname tornaram-se Estados
Associados em 2013. Com isso, todos os países da América do Sul fazem parte do MERCOSUL, seja como Estados
Parte, seja como Associado.

ABCP O ESCUDO DE DEFESA DA CIDADÂNIA
Revista editada pela ABCS Academia Brasileira dos Colunistas Sociais CNPJ.MF: 05.473.217/0001-32

O aperfeiçoamento da União Aduaneira é um dos objetivos basilares do MERCOSUL. Como passo importante nessa
direção, os Estados Partes concluíram, em 2010, as negociações para a conformação do Código Aduaneiro do
MERCOSUL.
Na última década, o MERCOSUL demonstrou particular capacidade de aprimoramento institucional. Entre os
inúmeros avanços, vale registrar a criação do Tribunal Permanente de Revisão (2002), do Parlamento do MERCOSUL
(2005), do Instituto Social do MERCOSUL (2007), do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos (2009), bem
como a aprovação do Plano Estratégico de Ação Social do MERCOSUL (2010) e o estabelecimento do cargo de Alto
Representante-Geral do MERCOSUL (2010).
Merece especial destaque a criação, em 2005, do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL, por meio do
qual são financiados projetos de convergência estrutural e coesão social, contribuindo para a mitigação das
assimetrias entre os Estados Partes. Em operação desde 2007, o FOCEM conta hoje com uma carteira de projetos
de mais de US$ 1,5 bilhão, com particular benefício para as economias menores do bloco (Paraguai e Uruguai). O
fundo tem contribuído para a melhoria em setores como habitação, transportes, incentivos à microempresa,
biossegurança, capacitação tecnológica e aspectos sanitários.
O Tratado de Assunção permite a adesão dos demais Países Membros da ALADI ao MERCOSUL. Em 2012, o bloco
passou pela primeira ampliação desde sua criação, com o ingresso definitivo da Venezuela como Estado Parte. No
mesmo ano, foi assinado o Protocolo de Adesão da Bolívia ao MERCOSUL, que, uma vez ratificado pelos congressos
dos Estados Partes, fará do país andino o sexto membro pleno do bloco.
Com a incorporação da Venezuela, o MERCOSUL passou a contar com uma população de 270 milhões de habitantes
(70% da população da América do Sul); PIB de US$ 3,2 trilhões (80% do PIB sul-americano); e território de 12,7
milhões de km² (72% da área da América do Sul). O MERCOSUL passa a ser, ainda, ator incontornável para o
tratamento de duas questões centrais para o futuro da sociedade global: segurança energética e segurança
alimentar. Além da importante produção agrícola dos demais Estados Partes, o MERCOSUL passa a ser o quarto
produtor mundial de petróleo bruto, depois de Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos.
Em julho de 2013, a Venezuela recebeu do Uruguai a Presidência Pro Tempore do bloco. A Presidência Pro Tempore
venezuelana reveste-se de significado histórico: trata-se da primeira presidência a ser desempenhada por Estado
Parte não fundador do MERCOSUL.
Na Cúpula de Caracas, realizada em julho de 2014, destaca-se a criação da Reunião de Autoridades sobre
Privacidade e Segurança da Informação e Infra estrutura Tecnológica do MERCOSUL e da Reunião de Autoridades de
Povos Indígenas. Uma das prioridades da Presidência venezuelana, o foro indígena é responsável por coordenar
discussões, políticas e iniciativas em benefício desses povos. Foram também adotadas, em Caracas, as Diretrizes da
Política de Igualdade de Gênero do MERCOSUL, bem como e o Plano de Funcionamento do Sistema Integrado de
Mobilidade do MERCOSUL (SIMERCOSUL). Criando em 2012, durante a Presidência brasileira, o SIMERCOSUL tem
como objetivo aperfeiçoar e ampliar as iniciativas de mobilidade acadêmica no âmbito do Bloco.
No segundo semestre de 2014, a Argentina assumiu a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL. Entre os principais
resultados da Cúpula de Paraná, Argentina, destacam-se: a assinatura de Memorando de Entendimento de
Comércio e Cooperação Econômica entre o MERCOSUL e o Líbano; a assinatura de acordo-quadro de Comércio e
Cooperação Econômica entre o MERCOSUL e a Tunísia; e a aprovação do regulamento do Mecanismo de
Fortalecimento Produtivo do bloco.
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Em 17 de dezembro de 2014, o Brasil recebeu formalmente da Argentina a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL,
que será exercida no primeiro semestre de 2015.

DEL PROCEDIMENTO PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS ECONÓMICOS.
Los conflictos motivados por causas de orden econômico y social relecionados com el establecimento de nuevas
condiciones de trabajo, se tramitarán ante La junta Permanenete de conciliación y Arbitraje, La que cumplirá SUS
funciones mediate dos fases em El procedimiento:
a) Instancia preliminar de conciliación obligatoria para lãs partes,Y
b) Em defecto de ésta, instancia de arbitraje obligatorio.
Durannte lãs das fases Del procedimento, lãs parets quedan obligadas a mantener lãs relaciones de trabajo
inmediatamente anteriores AL estallido Del conflicto.
La instancia de conciliaciónserá iniciada:
a) Por presentación estcrita de lãs partes em conflicto; y
b) De oficio, por El Presidente de La junta em caso de Haber ocorrido La suspensión Del trajo o El conflicto
afectare serviços públicos.
No se Dara cuso a peticiones precedidas por huelgas o paros patronales, ean parciales o totales o que anucien su
realización inminente.
La presentación por duplicado por los trabajadores, deberá contener:
No habiendo entre lãs partes para La designación Del árbitro de La comisión de arbitraje, La junta Permanente
será El tribunal arbitral competente.
Los miembros de lãs junta, podrán ser recusados por lãs mismas causas estabelecidas para los jueces y Mgistrados
Del fuero laboral.
En función de tribunal arbitral, La Junta tendrá competência normativa para establecer lãs condiciones de trabajo
que deberán ser cumplidas por lãs partes.
A dicho efecto podrá realizar lãs investigaciones que estime necesarias para El esclarecimento Del conflicto,
practicar inspecciones, recabar infomes técnicos o periciales, formular cuestionarios a lãs partes o entidade
públicas o privadas.
La junta como tribunal arbitral funcionará com La asistencia de todos SUS miembros.
Código Del trabajo e código procesal Del trabajo

Kerollin de Jesus Neuhaus
JUIZA ARBITRAL MEDIADORA DE CONFLITOS.
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Emoção do Professor Marcos quando leio para ele o Registro da Escolinha Alvinegro junto a Ecosoc / Esango Organização da
Sociedade Civil da ONU Organização das Nações Unidas em Nova York e Genebra Suíça.

Cultuando os Símbolo Nacional Bandeira do Brasil – WPO – ONU.
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Professor Marcos se emociona ao receber seu Cadastro junto a Ecosoc / Esango Organização da Sociedade Civil das Nações
Unidas ONU Nova York.
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A criança sempre será o percussor da Paz !
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O futuro da humanidade esta na criança nela vira a PAZ!
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