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01  de agosto de 2011 

Agenda: 
Dia do Advogado e do Garçom : 11 de agosto 

Dia do Cardiologista e dos Pais : 14 de agosto 

Dia da assunção de Nossa Senhora: 15 de agosto 

Dia do Folclore e do Supervisor Escolar: 22 de agosto 

Dia da Infância e de São Bartolomeu: 24 de agosto 

Dia do Soldado: 25 de agosto 

Dia do Psicólogo: 27 de agosto 

Dia Nacional de Combate ao Fumo: 29 de agosto 
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O Dia da Infância, instituído pelo UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) em 24 de agosto, não é tão popular quanto 
o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. A propos-
ta do Dia da Infância não é presentear com brinquedos, agrados e 
regalias, e sim promover uma reflexão sobre as condições de vida 
das crianças em todo o mundo. 
 
Segundo Mônica Bacellar, advogada e presidente do Instituto De-
sembargador Alceu Conceição Machado (IDAM), toda criança deve ter acesso a direitos básicos 
como saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de ser preservada de todas as formas de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. “A concepção de infância deve ultrapassar barreiras 
como raça, cor, sexo, língua, religião, limites geográficos e classes sociais. Qualquer criança mere-
ce respeito e dignidade para viver”, afirma. 
 
A advogada explica que, embora já existam regulamentações, como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e a Declaração dos Direitos das Crianças, ainda há muito a fazer para garantir que as 
crianças estejam asseguradas de todos os seus direitos. Entre os principais problemas, ela aponta 
os altos índices de mortalidade infantil, desnutrição, lares sem água potável e esgoto, falta de es-
trutura no sistema de saúde, má qualidade na educação, trabalho infantil, maus tratos, exploração 
sexual e violência doméstica. 
 
De acordo com o relatório da Situação Mundial da Infância, produzido pelo UNICEF, 50,3% da 
população infantil vive na pobreza. Estes índices são alarmantes, pois em países subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento a população infanto-juvenil pode chegar a quase metade da população 
total. 
 
Mônica acredita que, por mais difícil que pareça reverter esta situação, existem inúmeras maneiras 
de amenizá-la. “Gerar oportunidades para as crianças é um dever de toda a sociedade. São durante 
os primeiros anos de vida que o ser humano desenvolve seu potencial mental, emocional e social. 
Garantindo uma infância digna, na qual as crianças sejam criadas e educadas em um ambiente a-
dequado e saudável, estamos ajudando a formar cidadãos mais humanitários e conscientes, capa-
zes de construir uma sociedade melhor”, acrescenta. 
 
 
 
Sobre o  IDAM 
Fundado em 2004, o IDAM (Instituto Desembargador Alceu Conceição Machado) é uma Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público – OSCIP, que surgiu de um grupo de amigos, entre eles magistrados, promotores e advogados, com o dese-
jo de contribuir com a sociedade. O Instituto é responsável pelos Projetos “Justiça Se Aprende na Escola”, “Justiça Comunitá-
ria” e “Programa de Mediação Escolar”. A instituição conta com a parceria de poderes e entidades, como o Tribunal de Justi-
ça do Estado do Paraná, OAB, Ministério Público Estadual, Secretaria Municipal de Educação, PUC-PR , Escola da 
Magistratura do Paraná, Associação dos Magistrados do Paraná e Fundação Getúlio Vargas. O IDAM está localizado na 
Rua Brigadeiro Franco, 4740 – Rebouças, em Curitiba. 

 
  
                                                     Fonte: IDAM 

Dia da Infância 
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Dicas de Prevenção ao atropelamento de cri-

anças 
Querer independência faz parte do desenvolvimento da criança, e os adultos, 
muitas vezes, querem apoiar essa crescente auto-estima. No entanto, na hora 
de atravessar a rua, crianças não devem ser deixadas sozinhas. O risco de o-
correr um acidente pode ser reduzido com o exemplo dos adultos e com o 
ensino de um comportamento seguro para pedestres. Em 2007, segundo o 
Ministério da Saúde, 934 crianças morreram vítimas de atropelamentos. 

• O mais importante a fazer para ensinar um comportamento de pedestre se-
guro é praticá-lo você mesmo: atravesse as ruas olhando para ambos os lados, 
respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres e, antes de atravessar na frente dos veículos, faça contato visual 
com os motoristas para ter certeza de que eles te viram; 

• Não permita que uma criança menor de 10 anos ande sozinha pela rua. A supervisão de um adulto é vital até que a 
criança demonstre habilidades e capacidade de julgamento do trânsito. Segure sempre sua mão, firme, pelo pulso, en-
quanto estiverem caminhando na rua; 

• Entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos não são locais seguros para a brincadeira da cri-
ançada; 

• Tenha certeza de que os pequenos fazem sempre o mesmo trajeto para destinos comuns (como casa-escola). Acom-
panhe a criança para identificar o caminho mais seguro e ensine-a a completá-lo de forma segura e cuidadosa. Escolha 
o trajeto mais reto, com poucas ruas para atravessar; 

• Usar uma lanterna ou materiais reflexivos nas roupas da criança pode evitar atropelamentos durante a noite. 

Ensine a criança: 

• Olhar para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Atravessar quando a rua estiver livre e continuar o-
lhando para os dois lados enquanto atravessa; 

• Utilizar a faixa de pedestres sempre que disponível. Mesmo na faixa, a criança deve olhar várias vezes para os dois 
lados e atravessar em linha reta. Quando não houver faixa de pedestre, a criança deve procurar outros locais seguros 
para atravessar, seja na esquina, em passarelas ou próximo a lombadas eletrônicas; 

• Entender e obedecer aos sinais de trânsito; 

• Não atravessar a rua por trás de carros, ônibus, árvores e postes; 

• Nunca correr para a rua sem antes parar e olhar se vem carro - seja para pegar uma bola, o cachorro ou por qualquer 
outra razão. Correr precipitadamente para a rua é a causa da maioria dos atropelamentos fatais com crianças; 

• Caminhar de frente para o tráfego (no sentido contrário aos veículos) em estradas ou vias sem calçadas. Assim, a 
criança pode ver e ser vista mais facilmente; 

• Fazer contato visual com o motorista ao atravessar a rua para ter certeza de ver e ser visto; 

• Observar os carros que estão virando ou dando ré; 

• Caminhar em fila única sempre que estiver com mais crianças; 

• Ao desembarcar do ônibus, esperar que o veículo pare totalmente para descer e aguardar que ele se afaste para atra-
vessar a rua. 

Saiba mais: 

A grande maioria das crianças menores de 10 anos de idade não consegue lidar seguramente com o trânsito. 

• Crianças têm dificuldade de julgar a velocidade dos carros, a distância entre elas e os veículos e a direção dos sons 
do trânsito; 

• Crianças pequenas muitas vezes têm opiniões erradas sobre carros. Elas pensam que os carros podem parar instan-
taneamente ou que, se elas podem ver o carro, o motorista também pode vê-las; 

• Crianças menores estão em crescente risco de morte e lesão por atropelamento nas entradas de garagens. Principal-
mente quando o veículo está dando ré, pois a altura delas é o ponto cego do motorista; 

• Alguns fatores aumentam a probabilidade de atropelamentos: alto volume de tráfego, grande número de veículos 
estacionados nas ruas, limites altos de velocidade estabelecidos e poucos dispositivos de segurança para pedestres, 
como passarelas e lombadas eletrônicas. 

Fontes: Criança Segura e UNICEF 
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Fonte: Veja 

Dia Nacional de Combate ao Fumo 
Cigarro faz mal até pra quem não fuma 

No Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), o Instituto Nacional de Câncer, INCA, 
órgão do Ministério da Saúde responsável pela política de controle do câncer no País, aproveita 
para fazer um alerta: cigarro faz mal até para quem não fuma. As crianças são um dos grupos mais 
atingidos. Elas correm, por exemplo, um risco cinco vezes maior de sofrerem morte súbita sem 
razão específica. O tabagismo passivo é a terceira maior causa de morte evitável no mundo, supe-
rada apenas pelo tabagismo ativo e o consumo excessivo de álcool. 

“Se os adultos soubessem o que sofrem as crianças expostas à fumaça do cigarro, nunca mais fu-
mariam perto delas”, observa Luiz Antonio Santini, diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer. 

Quando a mãe fuma depois que o bebê nasce, este sofre imediatamente os efeitos do cigarro. Segundo Santini, duran-
te o aleitamento, a criança recebe nicotina através do leite materno. “Ela fica intoxicada com a nicotina, podendo a-
presentar agitação, vômitos, diarréia e taquicardia, principalmente em mães fumantes de 20 ou mais cigarros por dia”, 
avisa. 

Em recém-nascidos, filhos de mães fumantes de 40 a 60 cigarros por dia, observaram-se resultados mais graves como 
palidez, cianose (coloração azulada da pele e membranas mucosas devido à falta de oxigenação no sangue), taquicardia 
e crises de parada respiratória, logo após a mamada. Em crianças de zero a um ano de idade, que vivem com fuman-
tes, há uma maior prevalência de problemas respiratórios em relação àquelas cujos familiares não fumam. Além disso, 
quanto maior o número de fumantes no domicílio, maior o percentual de infecções respiratórias, chegando a 50% nas 
crianças que vivem com mais de dois fumantes em casa. 

Estudos também mostram que crianças com sete anos de idade, nascidas de mães que fumaram 10 ou mais cigarros 
por dia durante a gestação, apresentam atraso no aprendizado quando comparadas a outras crianças: “elas são mais 
lentas para desenvolverem suas habilidades. Nota-se um atraso de quatro meses para a leitura e cinco, para a matemá-
tica, por exemplo”, explica Tânia Cavalcante, chefe da Divisão de Controle do Tabagismo da Coordenação de Pre-
venção e Vigilância do INCA. 

A fumaça aspirada pelo não-fumante apresenta níveis oito vezes maiores de monóxido de carbono, o triplo de nicoti-
na, e até cinqüenta vezes mais substâncias cancerígenas que a fumaça tragada. A fumaça que sai da ponta do cigarro 
contém, em média, três vezes mais nicotina e monóxido de carbono, e até cinqüenta vezes mais substâncias canceríge-
nas do que a fumaça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro. 

 

Pesquisas nacionais e internacionais indicam que os fumantes passivos têm um risco 23% maior 
de desenvolver doença cardiovascular e 30% mais chances de ter câncer de pulmão. Crianças 
expostas à fumaça do tabaco podem desenvolver doença cardiovascular, quando adultas, infec-
ções respiratórias e asma brônquica. Os filhos de gestantes que fumam apresentam o dobro de 
chances de nascer com baixo peso e 70% de possibilidades de sofrer um aborto espontâneo; 
30% podem morrer ao nascer. 

Fumaça Tabagística Ambiental 

Os dois componentes principais da poluição tabagística ambiental (PTA) são a fumaça inalada pelo fumante, chamada 
de corrente primária, e a fumaça que sai da ponta do cigarro, a corrente secundária. Esta última é o principal compo-
nente da PTA, formada em 96% do tempo total da queima dos derivados do tabaco. 

Algumas substâncias, como nicotina, monóxido de carbono, amônia, benzeno, nitrosaminas e outros carcinógenos 
podem ser encontrados em quantidades mais elevadas na corrente secundária. Isto porque não são filtrados e também 
devido ao fato de que os cigarros queimam em baixa temperatura, tornando a combustão das substâncias incompleta. 

 

Análise feita pelo INCA, com cinco marcas de cigarros comercializados no Brasil, verificou-se níveis duas vezes maio-
res de alcatrão, 4,5 vezes maiores de nicotina e 3,7 vezes maiores de monóxido de carbono na fumaça que sai da pon-
ta do cigarro em relação à fumaça exalada pelo fumante. 

Os níveis de amônia na corrente secundária chegaram a ser 791 vezes superiores que na corrente primária. A amônia 
alcaliniza a fumaça do cigarro, contribuindo para a maior absorção de nicotina pelos fumantes, e aumentando a de-
pendência da droga. Este também é o principal componente irritante da fumaça do tabaco.  

  

 Fonte: INCA 
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Humor 

“É longa a estrada da vida. Ainda 
bem que não tem pedágio!” 

“ Jacaré que não batalha vira bolsa 
de madame” 

“No baralho da vida eu só encon-
trei uma Dama” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

Deveres do Condutor Defensivo 
Conhecer as leis e a sinalização de trânsito e obedecê-las sempre, em qualquer local e 
horário. 

Usar sempre o cinto de segurança e os demais equipamentos obrigatórios e mantê-los 
em boas condições de uso. 

Conhecer o veículo que está dirigindo e saber usá-lo corretamente (consulte o manual 
do proprietário). 

Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento e abastecido de combustível, além de observar os de-
mais fluídos existentes. 

Prever situações inesperadas, ficar atento e ser capaz de evitar acidentes. 

Ser capaz de tomar decisões corretas com rapidez nas situações de perigo e executá-las. 

Nunca aceite desafios e provocações de motoristas irresponsáveis; deixe os "apressadinhos" passarem. 

Não dirigir cansado ou com sono, sob o efeito do álcool, drogas, remédios ou qualquer substância tóxica. 

Não confie apenas na sua habilidade; os instrumentos do painel do veículo ajudam a tomar as decisões certas. 

Procure ver tudo que está acontecendo à sua volta e certifique-se de que todos estão vendo o seu veículo e a sinaliza-
ção que estiver usando, de forma correta. 

"Direção Defensiva" é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições ad-
versas, que encontramos nas vias de trânsito. 

A "Direção Defensiva" é indispensável no aperfeiçoamento de motoristas. Trata-se de uma forma de praticar, no uso 
de seu veículo, uma maneira de dirigir mais segura, reduzindo a possibilidade de ser envolvido em acidentes de trânsi-
to, apesar das condições adversas. 

                                                                                                                                                  Fonte: DENATRAN 


