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01  de novembro de 2010 

Agenda: 
Dia de todos os santos: 01 de novembro 

Dia dos finados: 02 de novembro 

Dia mundial do urbanismo e do radiologista: 08 de novembro 

Dia nacional da alfabetização: 14 de novembro 

Proclamação da República : 15 de novembro 

Dia da Bandeira: 19 de novembro 

Dia nacional da consciência negra e do auditor interno: 20 de novembro 

Dia do Técnico de Segurança do Trabalho: 27 de novembro 
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A Proclamação da República Brasileira foi um episódio da história do 
Brasil, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou o regime 
republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império do Brasil, 
pondo fim à soberania do Imperador Dom Pedro II. 
A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do 

Império do Brasil, na praça da Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do 
exército brasileiro, liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de estado, sem o uso 
de violência, depondo o Imperador do Brasil, D. Pedro II, e o presidente do Conselho de Ministros 
do Império, o visconde de Ouro Preto. 
Foi instituído, naquele mesmo dia 15, um "Governo Provisório" republicano. Faziam parte deste 
"Governo Provisório", organizado na noite de 15 de novembro, o marechal Deodoro da Fonseca co-
mo presidente da república e chefe do Governo Provisório, marechal Floriano Peixoto como vice-
presidente, e, como ministros, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, Campos Sales, 
Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Wandenkolk, todos membros regulares da 
maçonaria brasileira. 
 
 

Fonte: Portal da educação  

      A proclamação da República 

 
 

Há 39 anos, o poeta gaúcho Oliveira Silveira sugeria ao seu grupo 
que o 20 de novembro fosse comemorado como o "Dia Nacional 
da Consciência Negra", pois era mais significativo para a comunida-
de negra brasileira do que o 13 de maio. "Treze de maio traição, 
liberdade sem asas e fome sem pão", assim definia Silveira o "Dia 
da Abolição da Escravatura" em um de seus poemas. Em 1971 o 20 
de novembro foi celebrado pela primeira vez. A idéia se espalhou 
por outros movimentos sociais de luta contra a discriminação racial 
e, no final dos anos 1970, já aparecia como proposta nacional do 
Movimento Negro Unificado. 
Dia da Consciência Negra é uma data para a reflexão de todos nós brasileiros. Durante o período da 
escravidão, os negros sofreram inúmeras injustiças. E ás custas do seu sofrimento nas senzalas, nos 
campos e nas cidades, foi erguido tudo o que havia no Brasil daquela época. Os negros resistiram de 
diversas formas, nas muitas revoltas, fugas e com a formação de quilombos em várias partes do país. 
Assim, surgiu o Quilombo dos Palmares e o seu sonho de liberdade, que teve como principal líder 
Zumbi. 
Veio a Abolição em 1888, o Brasil mudou e hoje é uma das maiores economias do mundo. No entan-
to, os negros continuaram em situação de desigualdade, ocupando as funções menos qualificadas no 
mercado de trabalho, sem acesso às terras ancestralmente ocupadas no campo, e na condição de maio-
res agentes e vítimas da violência nas periferias das grandes cidades. Sua luta, inspirada em Zumbi e 
em outros heróis negros que tombaram ao longo do caminho, precisava continuar. 
Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, e seu corpo foi exibido em praça pública para semear 
o medo entre os escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito foi oposto, despertando em 
muitos a consciência de que era preciso lutar contra a escravidão e as desigualdades, como Zumbi ou-
sou fazer. A memória deste herói nacional, no Dia da Consciência Negra, nos compromete com a 
construção de uma sociedade na qual todos tenham não apenas a igualdade formal dos direitos, mas a 
igualdade real das oportunidades. 
 
 

Fontes: IBGE e ACDS  

      Dia da Consciência Negra 
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Horário de verão 
Ângelo Tiago de Miranda* 
. O horário de verão foi instituído no Brasil, pela primeira vez, por decreto do presidente 
da República, Getúlio Vargas, no verão de 1931/1932, com duração de 5 meses, e tendo 
como abrangência todo o território nacional.  
Até 1967, a mudança no horário ocorreu nove vezes e sua implantação foi feita de forma 
esporádica, sem um critério científico mais apurado. Após 18 anos sem que o horário de 
verão fosse adotado, essa medida voltou a vigorar no verão de 1985/1986, como uma das 
ações tomadas pelo governo por causa do racionamento causado, na época, pelo baixo 
nível dos reservatórios das hidrelétricas.  
Desde então, o horário de verão é adotado anualmente, sem interrupções, com diferenças apenas nos Estados atingidos e 
no período de duração. 

 

Escolha do período 

Atualmente, o horário de verão é adotado nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mais precisamente nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e no Distrito Federal.  
A partir do ano de 2008, mediante o decreto presidencial nº 6.558, de 8 de setembro de 2008, ficou instituída a hora de 
verão a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até a zero hora do terceiro domingo do 
mês de fevereiro do ano subseqüente.  
No ano em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de Carnaval, 
o encerramento da hora de verão ocorrerá no domingo seguinte. 
O horário de verão é adotado sempre nessa época por causa do aumento na demanda, ocasionado pelo calor e pelo cresci-
mento da produção industrial às vésperas do Natal. O segundo motivo é que, nesse período, os dias têm maior duração por 
causa da posição da Terra em relação ao Sol (solstício de verão) e a luminosidade pode ser mais bem aproveitada.  
Desse modo, como, para as regiões situadas próximas da linha do Equador, a duração dos dias e das noites não sofre alte-
rações significativas ao longo do ano, os ganhos são menores. Por outro lado, as regiões mais ao sul do país, próximas do 
Trópico de Capricórnio, já apresentam duração da luminosidade solar muito maior no verão do que no inverno, reunindo 
condições excelentes para a implantação da medida. 
A escolha dos domingos para o início e o término do horário de verão é uma forma de proporcionar melhores facilidades 
de adaptação ao novo horário, bem como o próprio conhecimento de que a medida entrou em vigor. 

 

Objetivo e benefícios 

A implantação do horário de verão tem como principal objetivo reduzir a demanda por energia no período de suprimento 
mais crítico do dia, ou seja, que vai das 18h às 21h, quando a coincidência de consumo por toda a população provoca um 
pico denominado horário de ponta.  
Portanto, adiantar os ponteiros do relógio em uma hora permite que se aproveite melhor a luz natural, obtendo-se uma 
redução no consumo de energia (apurada por medição pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico) de, em média, 4% a 
5%. Além disso, poupa o país de sofrer as conseqüências da sobrecarga na rede durante a estação mais quente do ano, 
quando o uso de eletricidade para refrigeração, condicionamento de ar e ventilação atinge seu ponto máximo. 
A implantação da medida também proporciona:  
a) redução dos custos com geração térmica para atendimento às cargas, no horário de ponta do sistema;  
b) minimiza os riscos de restrição de carga no horário de ponta num eventual agravamento das condições dos reservató-
rios, com conseqüente redução nas capacidades efetivas de geração por usinas;  
c) preservação do meio ambiente, quando se evita a poluição que seria produzida pela queima de combustível fóssil, na 
geração de energia elétrica de origem térmica, para atendimento à ponta do sistema; e  
d) melhoria da qualidade de vida da população, proporcionada pelo maior aproveitamento da luz solar, obtendo maiores 
espaços diários para o lazer, mais tempo para se dedicar a outras atividades e maior segurança ao entardecer. 
A redução da demanda máxima e seu deslocamento de cerca de uma hora traz importantes benefícios operacionais, como a 
redução dos carregamentos nos principais troncos de transmissão, reduzindo a possibilidade de corte de carga e melhoria 
no controle de tensão, aumentando a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica. E também melhora 
a alocação das folgas de geração, provoca um aumento da flexibilidade operacional e, subsidiariamente, o consumo de e-
nergia elétrica é reduzido. 

 

*Ângelo Tiago de Miranda é geógrafo, professor de geografia e estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia pela UFSCar 

(Universidade Federal de São Carlos) 
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O horário de verão mexeu com o seu sono? Saiba como fi-
car bem  
 Com a entrada do horário de verão, perdemos pelo menos uma hora de sono. Essa alteração pode im-
pactar nosso relógio biológico e, por isso, até o organismo sincronizar seus ritmos ao novo horário, po-
demos notar dificuldades para dormir e conseqüentemente, sonolência diurna e alterações de humor. 
Para dar uma ajudinha nessa adaptação ao novo horário é interessante preparar-se o sono. Você pode 
utilizar estratégias muito simples, como um banho relaxante, uma técnica básica de respiração, a aromati-
zação do quarto com um óleo essencial, uma breve meditação ou escutar uma música. O importante é 

descobrir o que te acalma e relaxa. Abrace uma bela noite de sono e o dia seguinte te receberá muito melhor! 
Confira algumas sugestões para obter uma noite de sono profundo e relaxante: 
- O banho antes de dormir pode ser um importante aliado do sono para a maioria das pessoas. Mas é importante que você 
se observe: há pessoas que despertam com o banho! 
- Receber uma massagem é sempre muito relaxante, mas na impossibilidade disso ocorrer, dedique alguns minutos antes de 
dormir massageando os seus próprios pés. 
- Deitado de barriga para cima coloque suavemente suas mãos abaixo do umbigo. Respire lenta e profundamente procuran-
do "empurrar" suas mãos com a barriga. O ideal é que o seu peito mova-se minimamente. Insufle o ar e segure a respiração 
pelo tempo que puder. Ao expirar, sopre pela boca todo o ar que conseguir. Repita este ciclo sete vezes. Você se surpreen-
derá com o nível de relaxamento que este exercício respiratório tão simples promove! 
- Coloque no quarto onde vai dormir um aromatizador, de preferência elétrico, com três gotas de óleo essencial de lavanda. 
Se você não tiver o aromatizador pode pingar uma gota do mesmo óleo debaixo de seu travesseiro. 
- Meditar antes de dormir pode ajudar muito. 
- Desligue a TV! Dormir embalado pelos programas televisivos pode não ser a melhor opção. 
- Se você tiver este hábito, substitua-o por música suave ou mantras usados para meditação. 
- Dirigir sua imaginação para ambientes e situações relaxantes e acolhedoras também pode ser um aliado excelente na hora 
de dormir. Visualizar paisagens, pensar em si mesmo tomando um banho de mar ou caminhando numa estrada agradável 
pode ajudar a afastar outras imagens e pensamento recorrentes. 
    
                                                                                                                                                                             Fonte: Sis saúde 

ONU anuncia ações para combater aci-
dentes de trânsito  
A ONU (Organização das Nações Unidas) anunciou recentemente que entre 
2011 e 2020 será a Década de Ações para a Segurança no Trânsito, numa 
nação que envolve os 192 países membros. A meta é estabilizar e reduzir o 
número de acidentes de trânsito no mundo, através de medidas durante os próximos 10 anos. Atualmente, o número de 
mortes em conseqüência de acidentes chega a 1,3 milhões ao ano, conforme dados da OMS (Organização Mundial da Saú-
de) e a estimativa é que alcance a casa dos 2 milhões em 2020, se nada for feito. 
    No Brasil, o CESVI BRASIL (Centro de Experimentação e Segurança Viária), em parceria com ABRAMET (Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego), ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos), Frente Parlamentar em Defesa 
do Trânsito Seguro e da Trânsito Amigo - Associação de Parentes, Amigos e Vítimas de Trânsito, iniciou, em setembro de 
2009, movimento  pela implantação de um Plano Nacional de Segurança Viária no Brasil, o Chega de Acidentes.  
    A ação inclui a implantação de um contador que estima a quantidade de vítimas do trânsito brasileiro e também o impac-
to econômico dos acidentes. A contagem teve início em 18 de setembro de 2009, data do nascimento do movimento, e só 
vai parar quando um Plano Nacional de Segurança Viária for implantado no País.  Para participar do movimento e ter aces-
so ao contador basta acessar o site www.chegadeacidentes.com.br .  
    Desde o início da estimativa até às 10h de 1° de novembro o contador já havia computado 41.964 vítimas fatais e 
132.949 hospitalizadas. Já o impacto econômico corresponde a cerca de R$ 37,5 bilhões, valor que pagaria 746 hospitais de 
reabilitação. Com a realização dessa campanha espera-se chamar a atenção da sociedade e das autoridades para o crescente 
número de acidentes e mortes no trânsito.  
    Outro dado significante é do Ministério da Saúde, que  mostra uma realidade crescente em relação aos números de aci-
dentes de trânsito. No Brasil, no ano de 2007, morreram 37.407 pessoas – um aumento de quase 3% em relação as 36.367 
vítimas em 2006- e 118.511 foram feridas e internadas, em decorrência de acidentes de trânsito. Além disso, o País ocupa 
hoje a 5ª posição mundial em quantidade absoluta de fatalidades no trânsito, depois da Índia, China, Estados Unidos e Rús-
sia, e à frente do Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. 
    
    
                                                                                                                                                 Fontes: OMS; ONU; MS; Chega de acidentes. 
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Reunião de transporte da Innova   
 

Na reunião de outubro, além dos indicadores e desempenho do desempenho das 
transportadoras, foram apresentados os cinco condutores que mais possuem des-
vio no disco do cronotacógrafo, sendo que, um deles já se encontra suspenso. A 
Apisul comentou o baixo índice de problemas relativos as paradas dos veículos 
que, desde o início do mês, são acompanhadas do bloqueio e apresentou uma 
lista, para que os transportadores possam apresentar sugestões, de postos pré-
aprovados para a região de Minas Gerais e nordeste brasileiro.      
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Humor 

As “faces” da IDF 
Eliezer Paulo Roxo, gremista, 26 anos de idade, é condutor profissional há seis 
anos, faz cinco meses que conduz um veículo da frota da IDF. É casado com 
Joice e gosta de passear nas horas livres. 

Prisciele Garcia Larentis, gremista, assistente operacional com  três anos de ex-
periência, há um mês na IDF, tem 24 anos de idade. Os seus passatempos favo-
ritos são: viajar, principalmente para praias e curtir um cineminha.  

 

 

“Nos olhos do jovem arde a chama, 
no do velho brilha a luz” 

“ Vai chegar o dia em que, se o 
homem não deixar tudo para trás, 
não vai para frente ” 

“Para a sua estrela brilhar, não 
precisa apagar a minha” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

Eliezer Prisciele 
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