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02  de maio de 2011 

Agenda: 
Dia Mundial do Trabalho: 01 de maio 

Dia da Comunidade e do Expedicionário: 05 de maio 

Dia do Internacional da Cruz Vermelha e dia das Mães: 08 de maio 

Dia da abolição da escravatura: 13 de maio 

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adoles-

centes: 18 de maio 

Dia das Bandeiras: 30 de maio 

Dia Mundial das Comunicações Sociais: 31 de maio 
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Comemorado no dia 18 de maio, o “Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes‖ é uma 
conquista que demarca o enfrentamento ao problema no país. 

 

Instituída pela Lei Federal 9.970/000, a intenção da data é mobili-
zar, sensibilizar, informar e convocar a sociedade para participar 
dessa luta. Esse dia foi escolhido porque, em 18 de maio de 1973, na 
cidade de Vitória (ES), um crime bárbaro – que ficou conhecido 
como o ―Crime Araceli‖ – chocou todo o país. Esse era o nome de 
uma menina de apenas oito anos de idade que teve todos os seus 
direitos humanos violados. Apesar de sua natureza hedionda, trata-
se de um crime até hoje impune.  

 

Com o lema ―Faça bonito: Proteja nossas crianças e adolescentes‖, a campanha traz como emble-
ma gráfico uma flor, símbolo da infância e da vulnerabilidade infanto-juvenil em relação à explo-
ração sexual. A data, que já é a principal referência do enfrentamento no país, será marcada por 
diversas atividades de conscientização em todo o país. 

 

Contexto – A violência sexual contra meninos e meninas envolve relações de poder, fatores de 
risco e vulnerabilidade, ocorrendo tanto por meio do abuso sexual intrafamiliar ou interpessoal 
como na exploração econômica, incluindo tráfico, pornografia, prostituição e turismo sexual.  
Nesse contexto, também aparecem grandes empreendimentos socioeconômicos e culturais que, 
quando não assumem a sua parcela de responsabilidade, causam impactos negativos ao potenciali-
zar a gravidez na adolescência, o aumento de doenças sexualmente transmissíveis, o estímulo ao 
uso de drogas e a absorção de menores pelas redes de exploração sexual.  
 
Por outro lado, o enfrentamento à violação de direitos humanos sexuais de crianças e adolescen-
tes pressupõe que a sexualidade é uma dimensão humana intrínseca que se expressa e é vivenciada 
diferentemente nas diversas fases da vida.  
 
Logo, além da responsabilidade legal de proteção, os adultos devem assumir um papel pedagógico 
de orientação e superação de mitos, tabus e preconceitos, para que as crianças e adolescentes pos-
sam reconhecer-se como pessoas em desenvolvimento e envolverem-se coletivamente na defesa, 
garantia e promoção dos seus direitos.  
Para isso, todas as instituições sociais – família, escola, governos, organizações, igrejas, universida-
des, mídia – precisam assumir o compromisso de enfrentamento da violência sexual, responsabili-
zando-se com o desenvolvimento da sexualidade de crianças e adolescentes de forma digna, sau-
dável e protegida. 
 

 
 

Fonte: Programa “Na mão certa.”  

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
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Cérebro pode ficar acordado e dormir ao mes-
mo tempo 

 
Quando a mente está cansada, certas regiões cerebrais podem desli-

gar, enquanto outras permanecem ativas 

 

 
Se você já se martirizou por não saber onde guardou as chaves ou os óculos e acha que é distraído ou esquecido de-
mais, pense melhor: esses lapsos podem ser um sinal de que você precisa dormir mais. 

Estudo publicado na revista britânica Nature sugere que o cansaço pode fazer o 
cérebro 'adormercer' por frações de segundo. As consequências podem ser gra-
ves especialmente para pessoas responsáveis por tarefas que exigem alerta cons-
tante.   

 

"Mesmo antes que você sinta a fadiga, há sinais no cérebro de que você deveria 
interromper certas atividades", explica Chiara Cirelli, professora de psiquiatria da 
Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. "Grupos específi-
cos de neurônios podem adormecer, com consequências negativas para a perfor-

mance", diz. 

A pesquisa desafia o senso comum de que a falta de sono afeta o cérebro inteiro. 

 

A teoria convencional se baseia na observação de eletroencefalogramas, que revelam os padrões de atividade elétrica 
nos neurônios - mas possuem limitações. Seus eletrodos são posicionados no couro cabeludo, o que significa que cap-
tam melhor o sinal dos neurônios próximos ao crânio em relação aos localizados nas camadas mais profundas do cé-
rebro. O procedimento resumema atividade de centenas de milhões de neurônios, sem analisar células isoladamente. 

Para contornar esta limitação, Cirelli e seus colaboradores inseriram sondas ultrafinas dentro do cérebro de onze ca-
mundongos adultos para monitorar a atividade elétrica em subgrupos de neurônios no córtex motor, responsável pela 
coordenação motora 'semiautomática'. 

 

Os roedores foram mantidos acordados durante quatro horas além do horário em que normalmente vão dormir, com 
a ajuda de objetos novos introduzidos na gaiola para mantê-los interessados - e ativos. 

 

O monitoramento cerebral mostrou que, mesmo quando todas as aparências indicavam que os animais estavam acor-
dados e ativos, neurônios nestas áreas específicas não estavam funcionando - em outras palavras, partes do cérebro 
permaneceram adormecidas enquanto outras continuavam despertas. 

 

"Mesmo quando alguns neurônios pararam de funcionar, as medições cerebrais através do eletroencefalograma indi-
cavam, de maneira geral, que as cobaias estavam acordadas", diz Cirelli. Esses episódios de "sono localizado" afetaram 
o comportamento dos camundongos, segundo os cientistas. 

 

A experiência — Os animais foram treinados por duas horas para realizar uma tarefa complicada: segurar uma boli-
nha de açúcar com uma única pata. Quanto mais cansados ficavam, mais difícil para os roedores ficava o trabalho. 
Eles começaram a deixar cair as bolinhas, ou então não conseguiam pegá-las quando oferecidas. 

Era necessário que apenas que alguns neurônios "saíssem do ar" por um terço de segundo para que as falhas ocorres-
sem, destaca Cirelli. "Dos vinte neurônios que acompanhamos durante um experimento, dezoito permaneceram acor-
dados", explica. "Nos outros dois, havia sinais de sono - alternância entre períodos breves de atividade e períodos de 
silêncio". 

Fontes: Veja 
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Sono profundo: mesmo com a pessoa acordada 

e ativa, algumas regiões do cérebro podem a-

dormecer se o cansaço for muito grande 

A pesquisa mostrou que, 
mesmo quando todas as a-
parências indicavam que os 
animais estavam acordados 
e ativos, partes do cérebro 
permaneceram adormecidas 
enquanto outras continua-
vam despertas 
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Pesquisa “O perfil do caminhoneiro no Brasil” 
  
Para atualizar os dados sobre o comportamento e a rotina profissional dos caminho-
neiros, a Childhood Brasil lançará em maio a versão 2010 da pesquisa O Perfil do Caminhonei-
ro no Brasil, que incluirá uma análise comparativa em relação à pesquisa realizada em 2005. 

 
Entre os meses de junho e setembro de 2010, exatos 343 caminhoneiros foram sele-
cionados de forma aleatória para entrevistas individuais em oito cidades brasileiras: 

Porto Alegre e Alegrete (RS), Itajaí (SC), Cubatão e Santos (SP), Belém (PA), Natal (RN) e Aracaju (SE). 

Dentre outros resultados, a pesquisa mostra que o nível de escolaridade dos motoristas aumentou em relação a 
2005, principalmente em relação ao número dos caminhoneiros com ensino médio completo. Em tese, tal dado 
evidencia que a formação dos profissionais está mais sólida e que eles têm maior consciência dos seus deveres e 
direitos. 

Em relação à vida sexual nas estradas, 44,8% destes profissionais afirmaram preferir manter relações com as pró-
prias esposas ou parceiras, enquanto 43% dos entrevistados admitem procurar prostitutas. No mesmo quesito, 
houve um sensível aumento no número de adultos que negam qualquer envolvimento sexual com crianças e ado-
lescentes (82,1%), índice 19% maior do que o obtido em 2005. 

A pesquisa mostrou também que os caminhoneiros estão mais conscientes em relação à exploração sexual de 
crianças e adolescentes: em 2010, 37% deles disseram saber que essa prática é errada e, por isso, são contra, en-
quanto que, em 2005, apenas 20,8% responderam dessa forma. 

Não houve diferença significativa no envolvimento pessoal com a exploração sexual de crianças e adolescentes 
(ESCA) entre a amostra aleatória e o grupo de controle (motoristas vinculados a empresas signatárias do Progra-
ma Na Mão Certa), mas os últimos tendem nitidamente a relatar mais casos de colegas envolvidos com a ES-
CA. 

Tal fato pode significar que a compreensão crescente sobre o problema – estimulado por campanhas de consci-
entização e mobilização – de fato faz com que os motoristas se disponham a detectar e relatar com maior fre-
quência os atos criminosos praticados pelos colegas contra crianças e adolescentes. 

Mais detalhes serão divulgados em maio com a publicação da pesquisa na íntegra, que contou com o apoio das 
empresas Arcor do Brasil, Fibria e MAN Latin America. 

  
                                                                                                                                                                   Fonte: N a Mão Certa 

 

Alteração na regulamentação do CONTRAN 
 

Através a Deliberação 110 de 12 de abril de 2011, o CONTRAN alterou o calendário de implantação da identifi-

cação auxiliar (tarjas amarelas refletivas com a numeração da placa, município e estado de licenciamento do veí-

culo), prevista na Resolução 370/2010 que começaria neste ano. Segundo a Deliberação os veículos novos 

(janeiro de 2012), com PBT superior a 4.536 kg, só poderão circular com os dispositivos. Para os veículos já em 

circulação o novo calendário de implantação é: 

Placas de final: 

1 e 2 até setembro de 2012; 

3, 4 e 5 até 31 de outubro de 2012; 

6, 7 e 8 até 30 de dezembro de 2012; 

9 e 0 até 31 de dezembro de 2012. 

                                                                                                                                                                         Fonte: DENATRAN 
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“Falem mal, mas falem de mim!” 

“ Quem não vive para servir, não 
serve para viver” 

“Meu caminhão é rastreado por 
uma empresa boa e eu pela minha 
patroa” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

Humor 

Morte de Bin Laden 

As “faces” da IDF 
Rodrigo Cristóvão Bauer, 31 anos de idade, gremista, trabalha como condutor pro-
fissional há 10 anos, como agregado da IDF há aproximadamente sete meses. Casa-
do com Daiana, gosta de namorar e surfar nas horas vagas. 

Robson Raupp do Nascimento, gremista, recém contratado como condutor profis-
sional da frota da IDF,  tem 22 anos de idade e é casado com Danúsia. O seu passa-
tempo favorito é jogar futebol com os amigos. 

 Rodrigo Robson 

Denatran e Ministério das Cidades lançam nova ação 
de prevenção aos acidentes de trânsito 
A campanha “Pare e Pense” está sendo veiculada nacionalmente e conta com servi-
ço na internet 

O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) do Ministério das Cidades lançou, no dia 20 de 

abril, a campanha nacional ―Pare e Pense‖. O objetivo é contribuir para a reflexão sobre a necessidade da redução do nú-

mero de acidentes nas estradas. Todos os anos, aproximadamente 40 mil pessoas perdem a vida em ruas e estradas brasilei-

ras. 

Dentro desta campanha, em parceria com o DNIT/Ministério dos Transportes, o Ministério das Cidades oferece uma fer-

ramenta de serviço aos viajantes na internet. Por meio do endereço www.rotasdascidades.com.br, o internauta pode afe-

rir a rota apropriada para sua viagem, além de conferir, em toda a extensão, as condições das rodovias federais no percurso. 

As ações publicitárias têm como público alvo os motoristas em geral, com foco principal na faixa etária de 18 a 39 anos. A 

campanha entrou no rádio e na internet no dia 20 de abril, e na TV no dia 26 do mesmo mês. Além disso, também foram 

veiculadas peças em painéis nas paradas de ônibus, calçadas e canteiros centrais das vias urbanas e rodovias, nas bancas de 

jornais, postos de gasolina e vídeos em painéis eletrônicos em mídia exterior. A ideia é provocar a indução à mudança de 

comportamento, a fim de transformar os motoristas em sujeitos de ações positivas no trânsito. 
                                                                                                                                                                         Fonte: DENATRAN 


