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04  de julho de 2011 

Agenda: 
Dia do Bombeiro brasileiro: 02 de julho 

Dia do Engenheiro florestal : 12 de julho 

13ª Transpo-Sul: de 13 a 15 de julho 

Dia da Liberdade de Pensamento: 14 de julho 

Dia da Proteção às Florestas: 17 de julho 

Dia da Caridade: 19 de julho 

Dia Internacional da Amizade: 20 de julho 

Dia de São Cristóvão e do Motorista: 25 de julho 
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 Instituído pelo Decreto Nº 63.461, 21/10/1968, o Dia do 
Motorista é comemorado em 25 de julho porque também é 
Dia de São Cristóvão, o padroeiro desse profissional.  
"Cristóvão" significa "aquele que carrega Cristo". Ele era um 
gigante que queria servir ao mais poderoso de todos os ho-
mens. À princípio, serviu a Satanás, mas quando soube que o 
mais poderoso era Jesus, converteu-se e foi viver na margem 
de um rio.  
 Lá, carregava pessoas de uma margem a outra. Certa vez, foi carregar um menino e como 
a criança ficava cada vez mais pesada, ele disse que parecia que carregava o mundo nas costas.  O 
menino, então, falou: "Não carregas o mundo, e sim seu criador. Sou Jesus, aquele a quem ser-
ves". Como o trabalho de Cristóvão era transportar os viajantes através dos rios, tornou-se padro-
eiro dos viajantes. Em épocas mais recentes, encontrou uma nova popularidade como padroeiro 
dos motoristas. 25 de julho é o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. É uma data espe-
cial para a gente prestar homenagem aos profissionais do volante, pois é, também, o Dia do Mo-
torista. Seja o chofer particular, quase membro da família à qual presta serviços; homem de confi-
ança que ouve tantas confidências, que se dedica de corpo e alma àqueles que o acolheram, diri-
gindo seus carros, suportando as "ranzinzices" dos mais velhos e as inconveniências dos mais jo-
vens, babá e guarda-costas, sem hora certa para dormir, mas sempre com hora marcada para acor-
dar. Sejam os motoristas de táxi e de ônibus, que vivem tensos ante a possibilidade de assaltos; 
que enfrentam, no seu dia-a-dia, as barbáries daqueles que dirigem sem cuidado e tornam o trânsi-
to cada vez mais louco; que suportam os ruídos das ruas e a irritação de passageiros nervosos; 
motoristas que, tão expostos às neuroses, têm que manter a calma e a serenidade. 
 Seja o caminhoneiro, herói de tantas jornadas pelas estradas cheias de surpresas e perigos, 
que escreve sobre o asfalto a história do nosso progresso; motorista das longas vigílias, que passa 
dias e dias distante da família, que enfrenta sol e chuva, estradas boas e más, à mercê dos defeitos 
mecânicos e exposto à imprudência de alguns irresponsáveis que eventualmente dirigem pelos 
mesmos caminhos. 
Oração do motorista 
Ó Senhor, por intercessão de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, dai-nos firmeza e vigilân-
cia nos muitos caminhos da vida em busca de trabalho, lazer, felicidade e realização.  
Todos somos caminhantes nas estradas deste mundo, acompanhai-nos constantemente para che-
garmos ao destino sem acidentes e contratempos. 
Protegei, ó Senhor, os motoristas que conduzem os modernos meios de transportes. Que eles 
possam ser guiados por vosso Espírito, e assim ajam com sabedoria e respeitem as leis de trânsito.  
Protegei, ó Senhor, aqueles que caminham conosco e ajudai-nos a respeitar a todos, pedestres e 
transeuntes, agindo sempre com prudência.  
Protegei, ó Senhor, os jovens que dirigem e dai-lhes um coração sempre voltado à vida. Que pos-
sam descobrir vossa presença viva no mundo e respeitem a todos.  
Que cresçam sempre guiados pelo vosso Espírito para que sejam os protagonistas da nova socie-
dade do terceiro milênio.  
Confortai, ó Senhor, as famílias que perderam as pessoas queridas, vítimas do cruel trânsito brasi-
leiro.  
Dai-lhes a esperança necessária para viverem em vossa presença sem condenação ou rancor. 
Que possamos, Senhor, descobrir vossa presença na natureza e um tudo o que nos rodeia, aman-
do assim cada vez mais a vida. Amém!" 
 
                                  Fonte: Portal São Francisco 

Dia do Motorista 
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Os milhões de mortos e feridos provocados pelos acidentes rodovi-
ários preocupam a Igreja que publica o "decálogo" dos condutores 

 O Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes (CPPMI) pu-
blicou, em 2007, os ―10 Mandamentos‖ da Estrada, manifestando a sua preocupação pe-
los milhões de mortes e feridos provocados pelos acidentes rodoviários em todo o mun-
do.  O primeiro desses "mandamentos", significativamente, é "não matarás". Noutro 

ponto sugere-se que se convençam "os jovens e os menos jovens a não conduzirem quando não estão em condições 
de o fazer", numa alusão à condução sob a influência do álcool, entre outras situações incapacitantes.  

No novo documento deste organismo do Vaticano, que apresenta "Orientações para a Pastoral da Estrada", são re-
cordados os 50 milhões de feridos e os 1,2 milhões de mortos que, em todos os anos, são vítimas dos acidentes nas 
estradas de todo o mundo "na sequência de transgressões e da negligência" no cumprimento das regras de trânsito.  

Para fazer face a este drama, como referiu o Cardeal Renato Martino, presidente do CPPMI, aos condutores pede-se 
"controlo sobre si próprios, cortesia, prudência, espírito de serviço e conhecimento das normas do Código de Estra-
da".  

 Em conferência de imprensa, este responsável lembrou que, ao longo do século XX, estima-se que tenham 
morrido 35 milhões de pessoas nas estradas de todo o mundo, a que se somariam mais de mil milhões de feridos.  

Comentando o 5.º ponto do "decálogo do condutor" - O automóvel não seja para ti expressão de poder, de domínio 
e ocasião de pecado - o Cardeal Martino pediu que sejam evitadas atitudes como "ultrapassagens perigosas", às quais 
o documento acrescenta "a falta de cortesia, gestos indelicados, insultos e blasfémias".  

A utilização da estrada, indica o CPPMI, pode ajudar a exercer "virtudes cristãs", como "a prudência, a paciência e a 
caridade". O documento recomenda ainda que cada viagem seja iniciada com o sinal da cruz, colocando os passagei-
ros sob "a protecção da Santíssima Trindade".  

"Cada um, no âmbito das suas competências próprias, deve agir para criar uma consciência geral e pública no que diz 
respeito à segurança rodoviária e promover, com todos os meios, uma educação adequada dos condutores, dos passa-
geiros e dos peões", concluiu o Cardeal Martino.  

Decálogo dos condutores  

I. Não matarás  

II. A estrada seja para ti um instrumento de comunhão, não de danos mortais  

III. Cortesia, correcção e prudência ajudar-te-ão  

IV. Sê caridoso e ajuda o próximo em necessidade, especialmente se for vítima de um acidente  

V. O automóvel não seja para ti expressão de poder, de domínio e ocasião de pecado  

VI. Convence os jovens e os menos jovens a não conduzirem quando não estão em condições de o fazer  

VII. Apoia as famílias das vítimas dos acidentes  

VIII. Procura conciliar a vítima e o automobilista agressor, para que possam viver a experiência libertadora do perdão  

IX. Na estrada, tutela a parte mais fraca  

X. Sente-te responsável pelos outros. 

Aproveitando a deixa: 
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1. Conhecer e respeitar as normas do trânsito e a sinalização. 

2. Usar sempre o cinto de segurança. 

3. Conhecer o veículo que está dirigindo e saber comandá-lo. 

4. Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento. 

5. Prever a possibilidade de acidentes e ser capaz de evitá-los. 

6. Ser capaz de decidir com rapidez e correção em situações de perigo. 

7. Não aceitar desafios e provocações. 

8. Não dirigir cansado ou sob efeito de álcool e drogas. 

9. Ver e ser visto. 

10. Não abusar da autoconfiança 



Carros terão piloto automático em até dez anos 

Consórcio europeu já investiu 28 milhões de euros na criação de 
sistemas que dispensarão parcialmente a condução manual 

Daqui a dez anos, é bem possível que os congestionamentos estejam ainda maiores, 
mas a tarefa de enfrentá-los será delegada aos próprios carros. Na semana passada, 
sete protótipos de veículos automatizados foram apresentados na Suécia provando 
que um piloto automático inteligente, que dispensa o controle dos motoristas em re-
tas ou por breves períodos de tempo, é uma ideia promissora e viável. As criações são do consórcio HAVEit (siga em 
inglês para Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport ou Veículos Automatizados para Transporte Inteli-
gente), formado por 17 montadoras, fabricantes de autopeças, centros de pesquisa e universidades. Com o patrocínio 
da União Europeia, o consórcio trabalha há mais de três anos com o objetivo de tornar o transporte mais seguro.  

Um protótipo com sistema capaz de assumir temporariamente certas funções do condutor em congestionamentos de 
longas distâncias chamou atenção. Há três formas de explorar os recursos. O condutor pode usar a assistência que 
alerta se o carro passar a faixa de segurança em relação ao veículo da frente. O piloto semiautomático, por sua vez, 
dispensa o uso do freio ou acelerador. No terceiro caso, o sistema também permite que o carro se mova sozinho a 
uma velocidade pré-determinada (até 130 quilômetros por hora). "Não é um carro robotizado: o motorista mantém a 
responsabilidade de condução e está sempre no controle", adverte Jürgen Leohold, diretor executivo do grupo de de-
senvolvimento da Volkswagen, responsável pelo protótipo. Uma câmera instalada no veículo detecta a ‗distração‘ do 
condutor e o programa computadorizado faz um sinal de alerta. Segundo Leohold, um carro assim, altamente auto-
matizado, pode estar nas ruas em até dez anos. Veículos completamente automatizados, no entanto, podem chegar ao 
mercado em apenas vinte anos. 

Caminhões e ônibus — Os sistemas apresentados pelo HAVEit podem ser adotados em veículos de diversos fabri-
cantes, embora com aplicações diferentes. Além disso, tecnologias criadas por diferentes empresas de câmeras e rada-
res, freios elétricos, scanners a laser, sistemas de comunicação e softwares, também podem ser adaptadas a caminhões 
e ônibus.  

A HAVEit apresentou também um sistema para caminhões em que um piloto automático pode ser ativado nos con-
gestionamentos e que controla os movimentos do veículo. Se o trânsito melhora, o programa avisa o caminhoneiro 
para que assuma o controle da direção. Um ônibus que combina recursos semelhantes a um sistema menos poluente 
também fez parte da apresentação.  

Menos acidentes — O desafio de desenvolver tecnologias e integrar novos conceitos aos já existentes tem como obje-
tivo tornar os veículos mais seguros e confortáveis, reduzindo o número de mais de 1,2 milhão de mortes que ocor-
rem anualmente em acidentes de trânsito no mundo todo. Sistemas desenvolvidos para reduzir a emissão de poluen-
tes também acompanham as pesquisas, em atenção aos efeitos da poluição em longo prazo. Ao todo, 28 milhões de 
euros já foram gastos com os projetos do HAVEit.  

Para os críticos, sistemas como o do HAVEit fornecem brechas para a distração: diante de um programa que alerta 
para possíveis ameaças, o condutor pode não dar a devida atenção à estrada. Mas os pesquisadores apostam que, aper-
feiçoado, o sistema possa ajudar o ser humano a cometer menos erros no trânsito.   

  

Impresso em papel reciclado 
página 3 

Fonte: Veja 

Emissões de CO2 atingem nível recorde 

Índice registrado supera em 5% o de 2008: 30,6 gigatonela-
das 

As emissões de CO2 registraram o maior nível histórico no ano passado, ao 
superar em 5% o recorde anterior, de 2008, o que constitui um "sério revés" 
para a luta contra o aquecimento global, anunciou nesta segunda-feira a Agên-
cia Internacional de Energia (AIE). 

"As emissões de dióxido de carbono (CO2) do setor energético foram em 
2010 as mais elevadas da história, segundo as últimas estimativas da AIE", informa a agência em seu site oficial. 

"Após uma queda em 2009, provocada pela crise financeira mundial, as emissões subiram ao nível recorde de 30,6 
gigatoneladas, uma progressão de 5% na comparação com o anterior ano recorde, 2008, quando os níveis alcançaram 
29,3 gigatoneladas", completa a AIE. 

Fonte: Agência Internacional de Energia 
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Humor 

“Uma estrela me guia e meu rastre-
ador me vigia!” 

“ Jacaré que não batalha vira bolsa 
de madame” 

“Mais vale um cachorro amigo do 
que um amigo cachorro” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

ESPECIAL 

Oxi, uma nova e devastadora droga se espalha pelo país 

Ele é mais barato e agressivo do que o crack. A ciência ainda tenta entender seus efeitos 
no organismo 

 Desde a década de 1980, distante dos grandes centros brasileiros, o estado do Acre convive com a destruição 
produzida pelo oxi, uma mistura de pasta-base de cocaína, querosene e cal virgem mais devastadora do que o temível 
crack. A droga, vendida no formato de pedra, ao valor médio de 2 reais a unidade, vem se popularizando na região 
Norte e, agora, espalha sua chaga pelas cidades do Centro-Oeste e Sudeste. "Ela já chegou ao Piauí, à Paraíba, ao Ma-
ranhão, a Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro", diz Álvaro Mendes, vice-presidente da Associação Brasileira de Redu-
ção de Danos. Uma amostra da penetração da droga em São Paulo pôde ser vista na última quinta-feira, quando a 
Polícia deteve, na capital, um casal que carregava uma pedra de meio quilo de oxi. 

Ao menos duas característias da droga ajudam a explicar por que ela se espalha pelo país. A primeira é seu potencial 
alucinógeno. Assim como o crack, o oxi pode estimular em um usuário o dobro da euforia provocada pela cocaína. A 
segunda razão é seu preço. "O crack não é uma droga cara, mas o oxi é ainda mais barato", diz Philip Ribeiro, especi-
alista em dependência química do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP). "Quando surge uma 
droga mais poderosa, mais barata e fácil de produzir, a tendência é que ela se dissemine", diz Ronaldo Laranjeira, psi-
quiatra da Univesidade Federal de São Paulo (Unifesp). "Isso ocorre especialmente porque não se criou no Brasil até 
agora um sistema eficaz de tratamento de dependentes." 

O lado mais assustador do oxi talvez seja a carência de dados sobre seu alcance no território brasileiro. Quem se de-
bruça sobre o assunto, avalia que a droga atinge todas as classes sociais. "Não há um perfil estabelecido de usuário: ela 
é usado tanto pelos estratos mais pobres quanto pelos mais ricos da população", diz Ana Cecília Marques, psiquiatra 
da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas (Abead). Também faltam estudos científicos sobre 
sua ação sobre o ser humano. Por ora, sabe-se que, por causa da composição mais "suja", formada por elementos quí-
micos agressivos, ela afeta o organismo mais rapidamente. A única pesquisa conhecida sobre a droga – conduzida por 
Álvaro Mendes, da Associação Brasileira de Redução de Danos, em parceria com o Ministério da Saúde – acompa-
nhou cem pacientes que fumavam oxi. E chegou a uma terrível constatação: a droga matou um terço dos usuários no 
prazo de um ano. Além, é claro, do risco de óbito no longo prazo, seu uso contínuo provoca reações intensas. São 
comuns vômito e diarreia, aparecimento de lesões precoces no sistema nervoso central e degeneração das funções 
hepáticas. "Solventes na composição da droga podem aumentar seu potencial cancerígeno", explica Ivan Mario 
Braun, psiquiatra e autor do livro Drogas: Perguntas e Respostas. Por último, mas não menos importante, uma parti-
cularidade do oxi assusta os profissionais de saúde: a "fórmula" da droga varia de acordo com "receitas caseiras" de 
usuários. É possível, por exemplo, encontrar a presença de ingredientes como cimento, acetona, ácido sulfúrico, amô-
nia e soda cáustica - muitos dos itens podem ser facilmente encontrados em lojas de material de construção. A varie-
dade amplia os riscos à saúde e dificulta o tratamento. 


