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01  de fevereiro de 2011 

Agenda: 
Dia de Nossa Senhora dos navegantes e de Iemanjá: 02 de fevereiro 

Dia do Atleta profissional: 10 de fevereiro 

Dia da Amizade: 14 de fevereiro 

Dia do Repórter: 16 de fevereiro 

Dia do esportista: 19 de fevereiro 

Promulgação de primeira Constituição Republicana: 24 de fevereiro 

Dia nacional do livro didático: 27 de fevereiro 
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Outra grande festa religiosa marca o calendário brasileiro antes do Car-
naval: é a festa de Nossa Senhora dos Navegantes (como é chamada na 
religião católica) ou de Iemanjá (como é chamada no Candomblé), fes-
tejada dia 02 de fevereiro. 
 
Prova concreta do sincretismo religioso afro-brasileiro, a data é marca-
da por comemorações principalmente nas cidades erguidas à beira do 
mar, como é o caso de Salvador. Dia 02 de fevereiro é feriado munici-
pal, o que permite que milhares de fiéis possam participar das procis-
sões, por terra ou por mar, para agradecer pelas graças recebidas e pe-
dir proteção. 
 
De acordo com a religião cristã, 02 de fevereiro foi o dia da ida de Jesus ao templo pela pri-
meira vez. Maria o teria levado, obedecendo às regras religiosas da época, que estabeleciam o 
comparecimento de mães ao templo 40 dias após o nascimento do filho, a fim de oferecer 
sacrifício e obter a purificação. Daí a homenagem à Nossa Senhora nesta data. 

 
A presença portuguesa e espanhola trouxe essa devoção às ter-
ras brasileiras. Lusos e espanhóis, povos profundamente católi-
cos, invocavam à Santa para guiá-los antes de se lançarem às 
viagens marítimas. Desta forma, disseminaram a data comemo-
rativa em homenagem à Maria por todos os lugares onde tive-
ram influência. 
 
No Brasil, a influência africana deu caráter único à festa católi-
ca, mesclando ambas as religiões. Iemanjá, mãe dos orixás de 
acordo com a Umbanda, é também a Rainha das águas. Repre-
sentada por uma sereia, é invocada como protetora daqueles 
que lidam com o mar, desempenhando papel semelhante ao de 
Nossa Senhora para os católicos. 

Na tradição umbandista, no entanto, a homenagem é feita de forma um pouco diferente. Ie-
manjá é muito vaidosa e gosta de receber presentes relacionados à beleza (como espelhos e 
perfumes, por exemplo). Para agradá-la, então, os fiéis colocam ofertas e bilhetes com pedi-
dos em balaios, que depois serão atirados ao mar. 
Durante os festejos, as tradições muitas vezes se misturam e não é raro que alguém participe 
de ambas as festas, tanto da Umbanda como da religião Católica. É possível encontrar quem 
tome parte na procissão ou na missa em homenagem à Nossa Senhora, ao mesmo tempo em 
que presenteia Iemanjá com oferendas. Para esses fiéis, mais importante do que escolher se-
guir exclusivamente uma ou outra religião, é agradecer à Santa. Ou a Iemanjá. 
 
 
 
 

Fonte: Portal da educação  

      Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá 
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Dicas de segurança no trânsito 

FREADAS 
Nunca freie sobre poças d’água. Se isso for inevitável, alivie o pedal rapidamente para 
que as rodas não travem. 
Muito cuidado ao frear tendo caminhões na sua traseira. Pesados, eles percorrem 
uma área muito maior que um veículo comum até parar completamente. 
 

VIAGENS LONGAS 
Descanse bastante antes de iniciar sua viagem. 
Se possível, viaje acompanhado por alguém que também possa revezar com você a 
direção. 
Não beba nem tome qualquer medicação que possa interferir nos seus sentidos. 
Não dirija por muitas horas. Faça paradas regulares, mesmo que não esteja cansado. 
Faça uma revisão cuidadosa nos principais itens de segurança do veículo como freios, pneus, parte elétrica e direção. 
 

ACIDENTES 
Deparando-se com um acidente, antes de tentar prestar qualquer socorro, respeite a sua própria segurança. Evite ser, também, mais 
uma vítima. 
Se já houver outras pessoas prestando socorro no local, siga adiante e tente avisar a autoridade mais próxima (Polícia Rodoviária, Con-
cessionário da rodovia etc.) 
Se você não é médico ou paramédico, evite mexer nas vítimas e nem permita que leigos removam as pessoas acidentadas. Aguarde o 
socorro apropriado e evite o agravamento das lesões por manipulação inadequada. 
Sua principal função será evitar o pânico, confortar os feridos, pedir o socorro e sinalizar o local com triângulo, galhos ou lanternas. 
 

ULTRAPASSAGENS 
Nunca ultrapasse pela pista da direita. 
Antes da ultrapassagem, certifique-se de que você tem uma visão total da estrada, olhando também os retrovisores. 
Anuncie por meio dos sinais convencionais (luzes e setas) sua intenção de fazer a ultrapassagem. 
Nunca ultrapasse em trevos, lombadas, curvas e passagens de nível ou onde a faixa que divide as pistas seja contínua. 
 

DIRIGINDO NA CHUVA 
Redobre a atenção para as condições da estrada nessas ocasiões, é possível a ocorrência de deslizamentos e quedas de barreiras. 
Reduza a velocidade a um limite seguro. 
Mantenha ligado os limpadores de pára-brisa. 
Não fume para evitar o embaçamento do vidro. 
Evite freadas fortes. 
Se o carro aquaplanar (deslizar sobre uma lâmina de água) não freie nem pise na embreagem. Solte o acelerador e deixe o atrito com 
água reduzir a velocidade até você sentir as rodas adquiriram contato com o piso. 
 

ANIMAIS NA PISTA 
Ao se deparar com animais de grande porte nas pistas (cavalos, bois, etc.) não buzine nem sinalize com os faróis. Isto assusta o animal 
que pode ter reações inesperadas. 
Feche os vidros, passe lentamente em marcha reduzida e avise o posto policial mais próximo. 
 

VIAJANDO COM CRIANÇAS 
Crianças com menos de 10 anos de idade devem sempre ser transportadas no banco de trás, atadas aos cintos de segurança ou acomo-
dadas nas cadeirinhas apropriadas. 
Bebês, mesmo os recém-nascidos, não devem viajar no colo de suas mães. Em caso de colisão, o risco da criança servir como amorte-
cedor no impacto com o painel ou o banco da frente é muito grande. 
As crianças de colo até um ano de idade, devem ficar nas cadeirinhas fixadas de costas para o sentido do carro. Depois dessa idade, a 
cadeirinha pode ficar na posição normal. 
Quando a cadeirinha não mais oferecer proteção à nuca da criança, em função de seu crescimento, é o momento de colocá-lo direta-
mente no próprio banco do veículo, presa pelo cinto de segurança. 
Caso a posição do cinto possa causar enforcamento em criança, acomode-a em cima de uma almofada. 
 

CINTO DE SEGURANÇA 
 
A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é para todos os ocupantes dos veículos, independente da via que esteja sendo utilizada. 
Mantenha os cintos sempre em bom estado e nunca prenda-os enrolado ou dobrado, para não reduzir sua eficiência. 
Uso de cinto de segurança no banco de trás também é obrigatório. 

 
Fonte: Programa PARE  do M.T. 
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Humor 

 
“Mente sã? Dinheiro no bolso” 

“ A noite foi feita para dormir! ” 

“Vivo de ilusões e sobrevivo de 
desilusões” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

Reunião de transporte da Innova   
Na reunião de transporte de janeiro da Innova Petroquímica, além dos assuntos relativos ao SMS, 
foi comentado sobre a incidência de caminhões que se apresentam para o carregamento com a ca-
bine desorganizada. A principal preocupação é no aspecto segurança, seja por objetos que possam 
ser projetados para frente, ou por distrações do condutor. Dos 409 embarques efetuados em de-
zembro, tivemos 4 atrasos e, dos 402 embarques, até dia 27 de janeiro, tivemos 1 atraso. 

 

Abuso infantil leva à depressão na vida adulta 

 
Segundo um estudo divulgado recentemente,crianças que são maltratadas ou não são bem 
cuidadas,são mais vulneráveis a sofrer de depressão grave. 

A probabilidade de uma criança mais velha sofrer de depressão aumenta 59 por cento, se a 
criança foi submetida a maus tratos físicos, enquanto que a probabilidade é de 75 por cento 
para as crianças que passaram por vários tipos de abuso. 

Os autores do estudo chegaram a estes resultados após comparar 676 crianças que sofreram abusos ou foram maltratadas antes dos 
onze anos, com um grupo de 520 crianças que foram bem tratadas. 

Os cientistas verificaram seu desenvolvimento até a idade de 29 anos. 

Estes resultados mostram que a depressão começou na infância para muitas crianças, diz o estudo, conduzido por Cathy Spatz Widom 
cuidados de John Jay College. 

Esse achado reforça a necessidade de intervir cedo na vida dessas crianças, que sofrem abuso e abandono, antes que os sintomas de 

depressão se estendam para outras áreas do seu desenvolvimento. 

Fonte: Portal Dicas de Saúde 


