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01  de março de 2011 

Agenda: 
Dia Internacional da Mulher e Carnaval: 08 de março 

Dia dos Animais e da Poesia: 14 de março 

Dia da Escola e do consumidor: 15 de março 

Dia do Contador de história e início do outono: 20 de março 

Dia mundial contra a Discriminação Racial: 21 de março 

Dia mundial da Água: 22 de março 

Dia mundial da Juventude: 30 de março 

Dia da Integração Nacional, da Saúde e da Nutrição: 31 de março 
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No dia 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo, capital da 
África do Sul, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, 
que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os 
locais por onde eles podiam circular. No bairro de Shaperville, os 
manifestantes se depararam com tropas do exército. Mesmo sen-
do uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão, 
matando 69 pessoas e ferindo outras 186. Esta ação ficou conhe-

cida como o Massacre de Shaperville. Em memória à tragédia, a ONU – Organização das Nações Uni-
das – instituiu 21 de março como o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Raci-
al.  
O Artigo I da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção Racial diz o seguinte: "Discriminação Racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito 
de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da 
vida pública"  
O racismo se apresenta, de forma velada ou não, contra judeus, árabes, mas sobretudo negros. No 
Brasil, onde os negros representam quase a metade da população, chegando a 80 milhões de pessoas, 
o racismo ainda é um tema delicado.  
Para Paulo Romeu Ramos, do Grupo Afro-Sul, as novas gerações já têm uma visão mais aberta em 
relação ao tema. “As pessoas mudaram, o que falta mudar são as tradições e as ações governamen-
tais”, afirma Paulo. O Grupo Afro-Sul é uma ONG de Porto Alegre, que promove a cultura negra em 
todos os seus aspectos. 
 

Fonte: Afro Sul  

Dia mundial contra a discriminação racial 

 
 
O Dia Mundial da Água foi criado 

pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 22 de março de 1992. 
O dia 22 de março, de cada ano, é destinado a discussão sobre os diversos 
temas relacionadas a este importante bem natural. 
Mas porque a ONU se preocupou com a água se sabemos que dois terços 
do planeta Terra é formado por este precioso líquido? A razão é que pouca 
quantidade, cerca de 0,008 %, do total da água do nosso planeta é potável (própria para o consumo). 
E como sabemos, grande parte das fontes desta água (rios, lagos e represas) esta sendo contaminada, 
poluída e degradada pela ação predatória do homem. Esta situação é preocupante, pois poderá faltar, 
num futuro próximo, água para o consumo de grande parte da população mundial. Pensando nisso, 
foi instituído o Dia Mundial da Água, cujo objetivo principal é criar um momento de reflexão, análise, 
conscientização e elaboração de medidas práticas para resolver tal problema. 
No dia 22 de março de 1992, a ONU também divulgou um importante documento: a “Declaração 
Universal dos Direitos da Água” (leia abaixo). Este texto apresenta uma série de medidas, sugestões e 
informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a 
questão da água. 
Mas como devemos comemorar esta importante data? Não só neste dia, mas também nos outros 364 
dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia-a-dia que colaborem para a preservação e econo-
mia deste bem natural. Sugestões não faltam: não jogar lixo nos rios e lagos; economizar água nas ati-
vidades cotidianas (banho, escovação de dentes, lavagem de louças etc); reutilizar a água em diversas 
situações; respeitar as regiões de mananciais e divulgar idéias ecológicas para amigos, parentes e outras 
pessoas. 

Fontes: ONU  

      Dia mundial da água 
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A caminho da escola e de olho no ambiente 
Na hora de escolher o material escolar, pais e alunos podem ajudar o planeta focando as compras 
em produtos reciclados ou com selo de proteção ambiental 

 

Produzir anualmente pastas, cadernos, tintas, canetas, lápis e vários outros materiais 
escolares para todos os estudantes do país representa uma demanda gigantesca de 
matéria-prima. O consumo de água, energia e combustíveis no processo de fabrica-
ção e distribuição de cada item também não é pouco. Isso, sem levar em conta o 
destino final de todos esses produtos. Por isso, quem se preocupa em promover a 
sustentabilidade deve procurar saber quais impactos os produtos adquiridos podem causar ao meio ambiente e assumir 
uma postura mais consciente na hora da compra. 

Uma conta simples sobre a quantidade de água usada para produzir uma folha de papel A4, por exemplo,  são consumidos 
cerca de 10 litros de água, segundo dados do relatório “Países Ricos, Pobre Água”, da organização não-governamental 
WWF (World Wildlife Foundation). 

Confira algumas dicas ecológicas do Instituto Akatu de Consumo Consciente para a compra de material escolar: 

- Analise a lista de material para ver se todos os itens solicitados devem realmente ser comprados ou se é possível usar os 
mesmos do ano anterior. Nem sempre é preciso adquirir uma nova mochila, pastas, estojos e até mesmo lápis de cor e ca-
netas. 

- Dê preferência a produtos escolares que fazem uso de material reciclado em sua confecção, como cadernos e agendas. A 
reutilização de resíduos diminui o custo ambiental de sua fabricação. 

- Opte por comprar lápis feitos com madeira certificada. Esse tipo de lápis tem estampado no rótulo o selo FSC. Esse selo 
indica que o produto foi feito com madeira de manejo sustentável, cumprindo as legislações ambiental e trabalhista e não 
contribuindo com o desmatamento ilegal. 

- Antes de comprar os livros da lista, verifique se não podem ser emprestados da biblioteca da escola ou da cidade ou ainda 
ser encontrados em sebos. Não jogue livros fora. Se forem bem cuidados, podem ser repassados para os irmãos mais no-
vos, para outras crianças ou contribuir para formar uma biblioteca comunitária. 

- Envolva as crianças e os adolescentes no processo de escolha do que será comprado. Explique os impactos negativos e os 
positivos de cada opção, de maneira que elas entendam o porquê de cada escolha. Ouvir o que o jovem tem a dizer é a ga-
rantia de que o diálogo está sendo estabelecido. Dessa forma, os pais podem ajudá-los a desenvolver uma relação mais sau-
dável com o ato de consumo desde a infância. 

- Aproveite as compras escolares para ensinar as crianças a fazer escolhas com critérios mais amplos, indo além do preço, 
da qualidade ou da admiração por personagens famosos da tevê e do cinema. Busque englobar os impactos da fabricação 
dos produtos sobre a sociedade e o meio ambiente. 

Papel e água 

Uma classe formada por 30 alunos, cuja lista de material pede que cada estudante compre 100 folhas de papel sulfite por 
ano, consumiria cerca de 3 mil folhas e, portanto, 30 mil litros de água. O volume é equivalente ao de três caminhões pipa. 
Se considerar que no Brasil tem mais de 7 milhões de alunos matriculados somente no ensino médio, a água consumida 
para fabricar 100 folhas de sulfite para cada aluno seria suficiente para encher quase 2,7 mil piscinas olímpicas ou para dar 
de beber a toda a população da China, durante 3 dias. 

De acordo com O Livro Verde (ou The Green Book), de Elizabeth Rogers e Thomas M. Kostigen, que traz dicas práticas 
de reciclagem e reutilização de materiais, o papel é a maior fonte de desperdício nas escolas. Em média, uma escola joga 
fora 38 toneladas de papel por ano. Cada tonelada de papel reciclado salva 17 árvores. Ainda segundo o livro, a produção 
do papel reciclado gasta 44% menos energia, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 37% e produzindo 48% 
menos resíduos sólidos. 

Produtos reciclados 

“Produtos feitos com material reciclado em sua confecção são, quase sempre, opções mais sustentáveis porque diminuem o 
custo ambiental de sua fabricação ao reutilizar material que, de outra forma, viraria lixo”, comenta o engenheiro civil que 
coordena o programa Ecohabitare Sistemas Sustentáveis, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Fer-
nando Arns. Encontrar esse tipo de material pode ser mais difícil e talvez os produtos sejam mais caros, mas, na opinião de 
Arns, eles também evitam que mais matéria-prima tenha de ser retirada da natureza. Uma solução é garimpar na internet 
réguas fabricadas com caixas longa vida, canetas feitas de embalagens recicladas ou ainda mochilas feitas de lonas, por e-
xemplo. 
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Neste Carnaval dirija com segurança e 
respeite a vida 
 
 Aproveite a Folia de Momo com responsabilidade e viaje com 
segurança. Veja as dicas que a Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego (ABRAMET) preparou para este Carnaval. 

 

Março de 2011 – A irresponsabilidade ao volante e o desrespeito às leis de trânsito são os 
principais fatores que contribuem para a violência no trânsito. Prova disso é o elevado 

número de acidentes registrados em todo país. Segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal, no Carnaval 
passado foram registrados 3.233 acidentes e 143 mortes em 66 mil quilômetros de estradas federais. O maior 
problema é que nem todo mundo segue a orientação à risca e em período de festas, como é o caso do Carnaval, 
o que era ruim fica muito pior. 

A ABRAMET, com experiência de mais de 30 anos no combate à violência no trânsito e ações para um tráfego 
mais seguro, elaborou uma série de dicas que visa conscientizar a população para os perigos enfrentados nas ro-
dovias do país. “Queremos alertar, mais uma vez, a todos que o trânsito seguro depende de cada um e a respon-
sabilidade é de todos nós”, ressalta Dr. Mauro Augusto Ribeiro, presidente da ABRAMET. 

Entre as dicas elaboradas pela associação, a que mais merece destaque é em relação ao consumo de bebida alcoó-
lica, que nessa época do ano aumenta consideravelmente em todo país. “Sabemos que bebida e direção não com-
binam, mas é sempre bom alertar. Se ingerir bebida alcoólica vá de carona ou pegue um táxi que é muito mais 
seguro”, comenta Dr. Dirceu Rodrigues Alves Junior, diretor de Comunicação da ABRAMET. 

Para o diretor de Relações Institucionais, Dr. Fabio Racy, a velocidade também é um fator de risco que merece 
atenção. “Ultrapassar o limite de velocidade é tão perigoso quanto dirigir embriagado. Além de desrespeito a lei 
de trânsito é um desrespeito a vida de motoristas e passageiros”. 

Confira abaixo as dicas elaboradas pelos profissionais de Medicina de Tráfego da ABRAMET e tenha um exce-
lente Carnaval. Vale lembrar que as dicas a seguir devem ser utilizadas diariamente para que tenhamos um trânsi-
to mais seguro  

 

DICAS 

• Não dirija alcoolizado; 

• Use o cinto de segurança e peça aos ocupantes do veículo que também o colo-
quem; 

• Não tire o cinto de segurança antes da parada total do veículo; 

• Não force ultrapassagens, em especial em curvas e subidas; 

• Não dirija com sono; 

• Respeite sempre o limite de velocidade; 

• Não relaxe a atenção quando estiver chegando ao destino; 

• Se ingerir bebida alcoólica, opte por uma carona ou pegue um táxi; 

• Beber e sair pelas vias públicas, mesmo sem estar na direção veicular também é um ato 
perigoso. O pedestre é responsável pelo trânsito seguro e deve agir com prudência para 
evitar ser atropelado ou causar sinistro na via; 

• Nenhum condutor poderá trafegar seu veiculo com lotação de passageiro superior ao 
especificado pelo fabricante (artigo 100 do Código de Trânsito Brasileiro); 

• Programe sua viagem de ida e volta. A pressa é inimiga da direção segura; 

• A cada duas horas ao volante, descanse por cerca de 20 minutos ou reveze a direção; 

Brinque o Carnaval com responsabilidade e seja prudente ao dirigir. Respeite a vida e as 
leis de trânsito 

                                                                                                                                                                          Fonte: ABRAMET 
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Nova regulamentação do CONTRAN 
 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) publicou em dezembro de 2010 a Resolução 370, que regulamenta a iden-
tificação auxiliar do veículo através de dispositivos refletivos de cor amarela, com os caracteres em preto, que devem ser 
afixados na parte traseira dos veículos com mais de 4.536 kg de PBT (peso bruto total). 
Abaixo segue o calendário de implantação: 
 
Placas com final: 
1 e 2 até 30 de setembro de 2011; 
3, 4 e 5 até 31 de outubro 2011; 
6, 7 e 8 até 30 de novembro de 2011; 
9 e 0 até 31 de dezembro de 2011   
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As “faces” da IDF 
Jonata J. Rauber, gremista, 20 anos de idade, trabalha como assistente opera-
cional da IDF faz sete meses. Namorando com Francieli, gosta de passear e 
pescar nas horas vagas. 

Ruan F. Fagundes, colorado, recém chegado na empresa, assistente de SS-
MAQ,  tem 25 anos de idade. Os seus passatempos favoritos são: surfar, ler, 
passear e fazer um bom churrasco. 

 

 

“Tudo posso naquele que me forta-
lece” 

“ Mulher é que nem rodovia: quan-
to mais curvas, mais perigosa ” 

“Campanha pela vida: cada um 
cuida da sua!” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

Jonata Ruan 

Humor 


