O Dia dos Pais e o Dia das Mães foram criados com o objetivo de
instituir datas que proporcionassem respeito pelos pais, assim como fortalecer
os laços familiares.
O Dia dos Pais no Brasil é comemorado no segundo domingo de agosto,
e tem como autor da data o publicitário Sylvio Bherinh, que festejou pela
primeira vez no dia 14 de Agosto de 1953, dia de São Joaquim, patriarca da
família.
A paternidade que enche de alegria é aquela cujo amor se traduz no
carinho, na atenção, nos cuidados e na responsabilidade moral; são esses
atributos que fazem com que a criança veja o pai ou a figura paterna que a
acompanha como o grande herói de sua vida.

Aprovado projeto de lei que define e pune alienação parental
No dia 07 de julho, o projeto de lei que pune a
prática da alienação parental foi aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Agora depende apenas da sanção presidencial.
Este projeto define a alienação parental e
estabelece punição para quem a praticar.
Alienação parental é quando o pai ou a mãe que
detém a guarda da criança promove uma
campanha constante de difamação do outro
genitor ou quando dificulta ou impede o acesso do outro ao filho. A punição vai
desde o acompanhamento psicológico obrigatório à suspensão ou inversão da
guarda, passando pelo pagamento de uma multa estipulada pelo juiz.
Se o casamento termina, os pais precisam colocar seus filhos em
primeiro lugar, pois o vínculo entre pai e filho ou mãe e filho não se rompe,
apenas o laço marido e mulher. O projeto de lei procura garantir que o direito

da criança ao convívio com os dois genitores, pai e mãe, seja igualmente
respeitado.

Propostas no Congresso ampliam licença-paternidade para até
30 dias
Estão em tramitação no Congresso Nacional pelo menos dez projetos de
lei que discutem a ampliação da licença paternidade. Há propostas que
aumentam o direito para até 30 dias, mas o projeto mais avançado e com maior
consenso prevê licença remunerada de 15 dias após o nascimento do filho.
A licença que atualmente é de cinco dias era menor antes da
promulgação da Constituição. A Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943,
previa apenas um dia de afastamento remunerado no decorrer da primeira
semana após o nascimento do filho.
O pediatra Dioclécio Campos Júnior, consultor de
Assuntos Legislativos da Sociedade Brasileira de
Pediatria, diz que a ampliação da licença-paternidade é
fundamental para o melhor desenvolvimento das
crianças.
"A presença paterna consciente quando da
gravidez e do nascimento da criança tem dois
componentes. O primeiro é o apoio e a contribuição no
auxílio dos cuidados essenciais. (...) E também no
compartilhar a adaptação da criança, contribuir como
fonte de estímulos sensoriais para o desenvolvimento do
cérebro e do afeto da criança”. Há estudos científicos
que comprovam que a presença do pai influencia
positivamente no crescimento da criança. Para Campos Júnior, a ampliação da
licença-paternidade concede "o direito de estar presente, o direito de participar
desse momento decisivo, de permitir à criança a identificação com sua figura e
assegurar dessa maneira a construção de um vínculo afetivo amplo."

Seu pai merece um presente personalizado!
Existem diversos sites e lojas que oferecem
presentes personalizados, como havaianas com
imagens da banda preferida, caneca com gravura
digital dos filhos, caricaturas em desenho ou biscuit,
entre outros. Além de econômicos, os presentes
sugeridos são originais e cheios de valor sentimental.

