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Hard Rock Hotel & Casino 
Punta Cana faz campanha 

para preservação de 
tartarugas marinhas

Existem no mundo sete es-
pécies de tartarugas marinhas 
e seis delas estão correndo sé-
rios riscos de extinção, vivendo 
em oceanos tropicais. Indo para 
as costas para fazer ninhos, sua 
população diminuiu drastica-
mente por diversos motivos, 
como caça ilegal, perda de habi-
tat ou mudança climática.

Por esta razão, o Hard Rock 
Hotel & Casino Punta Cana, de-
senvolveu um programa de pro-
teção às tartarugas marinhas, 
como parte do projeto de mane-
jo da fauna silvestre, conservar 
e recuperar a população de três 
espécies de tartarugas que cons-
troem seus ninhos nas praias do 
hotel.

Com uma área privativa que 
garante bastante tranquilidade 

aos hóspedes, o hotel está fazen-
do uma ação de conscientiza-
ção e apelo aos colaboradores e 
visitantes das praias para rela-
tar o avistamento de ninhos e/
ou tartarugas na praia, a fim de 
proteger o espaço pois, tartaru-
gas marinhas apresentam um 

complexo ciclo de vida marca-
do por extensas migrações en-
tre as áreas de alimentação e de 
desova.

“Essas ações de conserva-
ção da biodiversidade silvestre, 
principalmente dessas espécies, 
contribuem para os aspectos 
mais próximos do desenvolvi-
mento sustentável e do bem-es-
tar ecológico, social, científico, 
educacional, cultural e recreati-
vo”, afirma o Hard Rock Hotel 
& Casino Punta Cana por meio 
de comunicado.

Na região continuam a ser 
desenvolvidas estratégias para 
contribuir para o aumento do 
número de tartarugas mari-
nhas, uma vez que sua popula-
ção na República Dominicana 
está em estado crítico, com me-
nos de 30 fêmeas por ano nas 
principais costas de desova.

Para conhecer mais, acesse 
https://es.hardrockhotelpunta-
cana.com/
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Inscrição para o pagamento do auxílio da 
Lei Aldir Blanc começou na última quarta-feira

Na última quarta-feira 
(30), a Secretaria Municipal de 
Cultura iniciou o cadastro para 
o pagamento do auxílio a terri-
tórios e espaços culturais e ar-
tísticos que tiveram suas ati-
vidades interrompidas pelas 
regras de isolamento social de-
correntes da pandemia do novo 
coronavírus, além de lançar edi-
tais de premiação que irão con-
templar as mais diversas lin-
guagens artísticas. Essas ações 
emergenciais, que represen-
tam um investimento de R$ 
70.854.049,80, se somam a uma 
série de atividades que integram 
o plano municipal de incentivo à 
Cultura e ao setor artístico lan-
çadas desde março, quando co-
meçou o distanciamento so-
cial imposto pelo 
combate à co-
vid-19. O cadas-
tramento para o 
subsídio a espa-
ços começou no 
dia (30/9) e vai 
até 11 de outubro 
de 2020. A ins-
crição nos editais 
também começou 
no dia (30/9) e vai 
até o dia 9 de ou-
tubro de 2020.

Neste perío-
do, foram qua-
se R$ 65 milhões 
investidos na an-
tecipação e cria-
ção de novos edi-
tais e fomentos, 
como o que pre-
miou 100 espaços 
culturais inde-
pendentes, além 
da manutenção 

das atividades de formação, do 
aumento do valor destinado ao 
Programa Municipal de Apoio 
a Projetos Culturais (Pro-Mac), 
para R$ 30 milhões e do lança-
mento de chamados para a re-
alização de atividades artísti-
cas on-line que mobilizaram os 
mais diversos territórios e lin-
guagens, atingindo um públi-
co total de quase 1 milhão de 
pessoas.

Desde o mês de julho, o 
Grupo de Trabalho de Acom-
panhamento e Fiscaliza ção da 
Lei Aldir Blanc, criado por meio 
do Decreto Municipal nº 59.580 
e formado por representantes 
da sociedade civil, da Prefeitura 
e da Câmara Municipal, vem 
se reunindo com o objetivo de 

pensar nas melhores soluções 
para a destinação da verba, 
além de acompanhar, orientar 
e fiscalizar a execução das ações 
previstas pela lei no município. 
Buscando atingir o maior nú-
mero possível de beneficiários, 
30% dos recursos serão desti-
nados para o atendimento aos 
territórios e espaços culturais e 
70% para os editais de premia-
ção. Essa divisão levou em con-
ta o levantamento realizado em 
2018 pelo Dieese, que identifi-
cou a existência de 1.044 esta-
be lecimentos em Atividades 
da Economia Criativa no mu-
nicípio de São Paulo. 

Para mais informações: 
http://cultura.prefeitura.sp.gov.
br

Relações abusivas: liberte-se de todas
Muitas pessoas vivem rela-

cionamentos abusivos há anos, 
desvalorizando aspectos fun-
damentais como: autoestima, 
amor-próprio, equilíbrio emo-
cional, autoconhecimento, res-
peito, entre outros , mantendo a 
relação em uma base totalmen-
te nociva.

“Pode ser uma mãe que abu-
sa da autoridade com seus fi-
lhos. Pode ser uma amiga man-
dona que controla sua turma. 
Pode ser um marido possessi-
vo que impede sua mulher de 
trabalhar fora. A pessoa exer-
ce poder sobre outra, tolhen-
do sua liberdade, humilhando, 
denegrindo, impondo sua for-
ma de pensar e ser, de modo que 
ela acaba perdendo parte de sua 
identidade e de sua possibilida-
de de escolha”, afirma Marcia 
Dolores Resende, psicóloga, con-
selheira em Desenvolvimento 
Humano e Estudos da Família 
no IBGC (Instituto Brasileiro 
de Governança Corporativa) e 
especialista em Estudos da Me-
dicina Comportamental.

Como identificar uma 
relação de abuso

Frequentemente, o domínio 
é exercido por alguma vantagem 
que uma das partes tem sobre a 
outra, como condição financei-
ra, por exemplo. “Uma pessoa 
pode se sentir superior às ou-
tras por ter mais dinheiro. Com 
os amigos, ela acha que pode de-
terminar os programas que vão 

fazer. Com a mulher, ou com o 
marido, a pessoa se sente no di-
reito de fazer tudo do seu jeito, 
inclusive em relação à educação 
dos filhos, já que ela ‘banca a fa-
mília’”, explica a psicóloga.

Segundo ela, esse tipo de re-
lação resulta também na humi-
lhação em público. Exemplo dis-
so é a postura de reprovação 
da pessoa “abusadora”, quan-
do a “abusada” expressa suas 
ideias durante um encontro en-
tre amigos ou familiares. “Ao 
notar que o outro não gostou, a 
pessoa se sente intimidada, en-
vergonhada, acaba se calando e 
ficando apática. Pior: muitas ve-
zes, a parte que teme desagra-
dar insiste em querer justificar 
a todos o comportamento do ou-
tro”, diz Marcia Dolores.

Comodismo ou medo?

Quem passa por esses abu-
sos, muitas vezes, “finge” já ter 

se acostumado, e prefere con-
tinuar do jeito que está do que 
enfrentar os desafios que vi-
rão pela frente. “Essa acomo-
dação pode estar relacionada à 
própria personalidade da pes-
soa, alguém que frequentemen-
te se sente frágil e, mesmo sen-
do abusada, se sente protegida 
pelo outro. Daí, cria-se uma re-
lação simbiótica, na qual um de-
pende emocionalmente do ou-
tro, formalizando um processo 
de desrespeito e submissão, que 
é alimentado continuamente”.

Como sair de uma relação 
de codependência

Em alguns casos, a situa-
ção pode chegar a extremos de 
agressão verbal e/ou física, o 
que passa, então, a demandar 
uma mudança comportamen-
tal urgente. A abordagem dessa 
relação abusiva requer que am-
bos se disponham a buscar tra-
tamento psicoterápico, visando 
a ruptura da relação simbióti-
ca e a busca de equidade e equi-
líbrio. Para isso, é preciso pri-
meiro reconhecer que é parte de 
uma relação de abuso. “A par-
tir do momento em que a pes-
soa consegue ter consciência da 
sua realidade e que precisa se li-
bertar da visão que tem sobre 
amor e respeito, fica mais fácil 
trabalhar essa distorção em te-
rapia, conseguindo resgatar sua 
integridade física, moral e psico-
lógica”, finaliza Marcia Dolores 
Resende.
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Liberte-se de relacionamentos 
abusivos
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Ações emergenciais, no valor de mais de R$ 70 milhões, se somam a uma série de 
atividades de mitigação dos impactos da pandemia do novo coronavírus, 

sobre a cadeia produtiva da Cultura na cidade


