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01  de abril de 2011 

Agenda: 
Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (1680): 01 de abril 

Dia Mundial da Saúde: 07 de abril 

Dia do Índio e do Exército Brasileiro: 19 de abril 

Dia de Tiradentes, do Policial Civil e Militar: 21 de abril 

Dia do  Planeta, do descobrimento do Brasil e da Força Aérea : 22 de abril 

Dia mundial do Livro, do Escoteiro, de São Jorge e Paixão: 23 de abril 

Páscoa: 25 de abril 

Dia da Educação: 28 de abril 
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A Sexta-Feira Santa, ou 'Sexta-Feira da Paixão', é a Sexta-Feira antes do Do-
mingo de Páscoa. É a data em que os cristãos lembram o julgamento, paixão, 
crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo, através de diversos ritos religio-
sos. 

Segundo a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo se-
guinte ao dia 14 de Nisã, no calendário hebraico. A mesma tradição refere ser 
esse o terceiro dia desde a morte. Assim, contando a partir do domingo, e sa-
bendo que o costume judaico, tal como o romano, contava o primeiro e o últi-
mo dia, chega-se à sexta-feira como dia da morte de Cristo. 

A Sexta-feira Santa é um feriado móvel que serve de referência para outras datas. É calculado como sendo a 

primeira Sexta-feira de lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul ou o equinócio de primavera no 

hemisfério norte, podendo ocorrer entre 20 de março e 23 de abril. 

A Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado pelas igrejas ligadas a esta corrente religiosa 
como a maior e a mais importante festa da Cristandade. Na Páscoa os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus 
Cristo depois da sua morte por crucificação que teria ocorrido nesta época do ano em 30 ou 33 da Era Comum. 
O termo pode referir-se também ao período do ano canônico que dura cerca de dois meses, desde o domingo de 
Páscoa até ao Pentecostes. 

Os eventos da Páscoa teriam ocorrido durante o Pessach, data em que os judeus comemoram a libertação e fuga 
de seu povo escravizado no Egito. 

A palavra Páscoa advém, exatamente do nome em hebraico da festa judaica à 
qual a Páscoa cristã está intimamente ligada, não só pelo sentido simbólico de 
“passagem”, comum às celebrações pagãs (passagem do inverno para a pri-
mavera) e judaicas (da escravatura no Egito para a liberdade na Terra prome-
tida), mas também pela posição da Páscoa no calendário, segundo os cálculos 
que se indicam a seguir. 

A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer na 
cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu por três 

dias, até sua ressurreição. É o dia santo mais importante da religião cristã. Muitos costumes ligados ao período 
pascal originam-se dos festivais pagãos da primavera. Outros vêm da celebração do Pessach, ou Passover, a Pás-
coa judaica, que é uma das mais importantes festas do calendário judaico, celebrada por 8 dias e onde é come-
morado o êxodo dos israelitas do Egito, da escravidão para a liberdade. Um ritual de passagem, assim como a 
"passagem" de Cristo, da morte para a vida. 

A última ceia partilhada por Jesus Cristo e seus discípulos é narrada nos Evangelhos e é considerada, geralmente, 
um “sêder do pesach” – a refeição ritual que acompanha a festividade judaica, se nos ativermos à cronologia 
proposta pelos Evangelhos sinópticos. O Evangelho de João propõe uma cronologia distinta, ao situar a morte 
de Cristo por altura da hecatombe dos cordeiros do Pessach. Assim, a últi-
ma ceia teria ocorrido um pouco antes desta mesma festividade. 

A festa tradicional associa a imagem do coelho, um símbolo de fertilidade, e 
ovos pintados com cores brilhantes, representando a luz solar, dados como 
presentes. De fato, para entender o significado da Páscoa cristã atual, é 
necessário voltar para a Idade Média e lembrar os antigos povos pagãos 
europeus que, nesta época do ano, homenageavam Ostera, ou Esther – em 
inglês, Easter quer dizer Páscoa. Ostera (ou Ostara) é a Deusa da Primave-
ra, que segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo da fertili-
dade, pulando alegremente em redor de seus pés nus. A deusa e o ovo que 
carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Ostara equivale, na 
mitologia grega, a Deméter. Na mitologia romana, é Ceres.  

Fonte: Wikipédia e portal da Educação  

A Sexta Feira Santa e a Páscoa 
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Dia Internacional do Planeta 
Desde os anos 70, o Ibama coordena as festividades do dia do Planeta Terra no dia 22 de abril, coinci-
dindo com as comemorações do descobrimento do Brasil. Segundo o órgão brasileiro, o país tem atingi-
do seus objetivos no que concerne à conscientização da população em relação à questão ambiental, a-
crescentando que existem hoje 2 mil organizações que atuam nessa área. 

O planeta Terra tem, aproximadamente, 5 bilhões de anos, e muitas são as teorias a respeito de seu sur-
gimento. Para ficar como a conhecemos atualmente, ela passou por eras glaciais, terremotos, maremotos 
e todo tipo de intemperismo. Antes parcamente habitada, a população humana hoje contabiliza 6 bi-
lhões de pessoas. 

Tanta era para se transformar no que é hoje, a Terra merece de nós todo o cuidado e respeito. Para mantermos o equilíbrio do planeta é 
necessário conscientizar-se da importância dele, a começar pelas crianças. Vale lembrar que os recursos naturais, essenciais para a vida, 
em sua maioria não são renováveis. O pensamento deve ser global, mas as ações podem partir de cada comunidade. Os pequenos atos 
fazem a diferença, e o planeta agradece. 

A IDADE DA TERRA 

Estima-se que a Terra tenha cerca de cinco bilhões de anos. 

A crosta terrestre é mais "nova": três bilhões, contados a partir do teor de chumbo presente em materiais radioativos. 

Assim como o desenvolvimento humano pode ser dividido em fases, como a infância, adolescência, vida adulta e velhice, a Terra tam-

bém possui diferentes etapas, de acordo com o estudo de seu relevo e formação do solo. Deste modo, temos as eras geológicas, que 

você acompanha na nossa Linha do Tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS DESAFIOS E PROBLEMAS DO NOSSO PLANETA 

A capacidade do homem de modificar a natureza fez com que a Terra, hoje, se tornasse muito diferente do que seria sem a presença da 
nossa civilização. A cultura, exclusiva dos humanos, marca a ruptura com os outros animais e muda o sentido das necessidades básicas 
dos seres vivos: alimentação, reprodução, proteção do frio e da chuva, por exemplo, são hoje adaptados à cultura de acordo com os 
diferentes locais e épocas onde vive o ser humano. 

As alterações que o homem faz à cultura e à natureza, embora busquem melhorar a vida no planeta, muitas vezes lhe são prejudiciais. A 
destruição das florestas, a poluição do ar e das águas, o problema do lixo e do esgotamento sanitário lançados nos rios, a caça predató-
ria são exemplos de ameaças ao equilíbrio da Terra. 

 
 
 

Fontes: IBGE e  BAMA 
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Imprensa e risco nuclear 
  
Por Luciano Martins Costa, do Observatório da Imprensa      

Passado o principal impacto das notícias sobre a catástrofe provocada 
no Japão pelo terremoto seguido de tsunamis, a imprensa segue mode-
radamente os relatos sobre o agravamento da situação criada por vaza-
mentos na usina nuclear de Fukushima. 
Para a população em geral, a ausência do assunto nas primeiras páginas 
pode dar a entender que a crise está sob controle, mas é em circunstâncias como essa que a falta de atenção inibe 
medidas preventivas e pode resultar em desastres no futuro. 

Uma coleta de reportagens nas edições de quarta-feira (30/3) dos jornais ensina que a detecção de plutônio no 
solo e a descoberta de alta radioatividade na água, na região da usina, obrigam o governo japonês a decretar esta-
do de "alerta máximo". 

O primeiro-ministro japonês Naoto Kan declarou em reunião no Parlamento que a situação continua imprevisí-
vel e que o risco de uma catástrofe nuclear total, com a exposição do núcleo dos reatores, ainda não está descar-
tado. 

Também está publicado que as autoridades japonesas estudam aumentar a área de isolamento, mudando o alerta 
de aconselhamento para uma ordem de retirada da população. 

Longe, longe, do Brasil e de outros países partem notícias de que vários governos determinaram o monitoramen-
to de produtos alimentícios originários do Japão. 

A presença de plutônio no solo preocupa cientistas, segundo a imprensa internacional, mas esse seria um risco 
local, que se associa à possibilidade de vazamento de água radioativa para o mar e de lançamento de material 
contaminado na atmosfera em grande quantidade. 

Paralelamente às notícias crescentemente preocupantes, falta um debate essencial: o que fazer com o programa 
nuclear brasileiro. 

Nos últimos dias, algumas reportagens informaram que as autoridades brasileiras estudam novas rotas de fuga 
em caso de acidente em Angra dos Reis e alguns cientistas manifestaram suas opiniões sobre os riscos da geração 
nuclear de energia. 

Mas a imprensa brasileira segue longe de propor um debate sobre o sistema nacional de energia. Se um desastre 
nuclear não é suficiente para mover os editores, o que seria? 

  
                                                                                                                                                             Fonte: Observatório de imprensa 

Alteração na normatização metrológica 
 

A ABNT publicou, em 28/03/2011, a norma ABNT NBR 13698:2011 – Equipamento 
de proteção respiratória – Peça semifacial filtrante para partículas. 

A norma especifica os requisitos para as peças semifaciais filtrantes utilizadas como equi-
pamentos de proteção respiratória do tipo purificador de ar não motorizado.   

O Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual (ABNT/CB-32) é o res-

ponsável pela norma, que entra em vigor a partir de 28/04/2011. Para mais informações sobre o processo de 

normalização do setor, contate a analista responsável,  Vanessa Ramos (vramos@abnt.org.br). 

 

                                                                                                                                                                              Fonte: ABNT 
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Dicas de saúde 
 

 
No dia 07 comemoramos o Dia Mundial da Saúde; abaixo vão alguma dicas para o condutor 
profissional: 
 
Jadison - Clínico Geral e clínico do trabalho 

A dica é fazer parada regulares, exercícios físicos, não engordar, ter cuidado especial em relação ao aumento da circunferência abdomi-

nal e praticar sempre uma atividade física, como parada para alongamento e caminhada. 

Jorge Galvão - Cardiologista 

Evitar comida muito salgada e gordurosa, dar preferência a legumes, frutas, cereais e vegetais. 

Procurar pelo menos meia hora por dia, quando o sol tiver frio, caminhar pois ajuda a controlar de peso e a pressão arterial,  que é a 

principal doença que atinge os caminhoneiros, além da diabetes. 

Marcelo Cavalcanti - Infectologista 

Devido a vida muito agitada e corrida, o caminhoneiro esquece de cuidar da própria saúde. É muito 
importante, do mesmo jeito que ele dá manutenção ao veículo que trabalha, dá atenção ao próprio 
corpo, fazendo exames periódicos, verificando pressão, por exemplo. 

É perceptível que alguns caminhoneiros tem problemas sérios de saúde que podem comprometer a 
própria vida deles. 

Prevenção é a palavra chave para uma vida longa e saudável 

Fontes:  Saúde na estrada 
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“Tanto faz, assim como tanto fez” 
 

“ Não me siga, pois, eu estou perdi-
do! ” 

“Me digas com quem tu andas, que 
eu digo quantos são” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

Humor 


