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02  de janeiro de 2012 

Agenda: 
Dia da Confraternização Internacional e Mundial da Paz: 1º de janeiro 

Dia da Liberdade de Cultos: 07 de janeiro 

Dia do Farmacêutico: 20 de janeiro 

Dia Mundial da Religião: 21 de janeiro 

Dia da Constituição, da Instituição do Casamento Civil e da Previdência 

Social: 24 de janeiro 

Dia do Carteiro e dos Correios: 25 de janeiro 

Dia da Saudade, Portuário, do Fico e da Não Violência: 30 de janeiro 
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Liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade 
de expressão. Nada soa mais democrático do que a pa-
lavra liberdade, sobretudo em um país tão multicultura-
lista como o nosso. O Brasil é uma nação que abriga 
todas as etnias e, portanto, muitas religiões. A liberdade 
de culto e o respeito por outras religiões que dividem espaço com a hegemonia católica são 
condição para um convívio social pacífico, ao mesmo tempo em que enriquecem nossa gama 
cultural. 
 
A questão da Liberdade Religiosa é extremamente complexa e delicada. É complexa porque a 
compreensão desse tema depende de uma abordagem interdisciplinar e, por conseguinte, de 
incursões que vão além da ciência jurídica (direito), envolvendo, também, a história, a teologi-
a, a antropologia, a ciência da religião e a filosofia. O tema é delicado porque revela o desafio 
de se conviver num mundo plural, em que a intolerância religiosa ainda está presente em vá-
rios países do mundo. . 
 
A primeira lei sobre o assunto surgiu em 7 de janeiro de 1890 (daí a data comemorativa), em 
decreto assinado pelo então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, por iniciativa do gaú-
cho Demétrio Ribeiro, Ministro da Agricultura na época. 
 
Na Carta Magna de 1946, através de proposta do escritor Jorge Amado, então deputado fede-
ral pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) de São Paulo, a lei foi novamente reescrita, mas 
foi na Constituição de 1988 que adquiriu seus termos definitivos: 
 
 

Artigo 5º: 
(...) 
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
(...) 
VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosó-
fica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-
se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 
 

 
Além de estar legalmente amparada, a liberdade de culto deve ser entendida como um direito 
universal e uma forma de respeito à individualidade e à liberdade de escolha. Em princípio, o 
Alcorão, a cabala, a Bíblia, os fundamentos da umbanda, a doutrina espírita, o xamanismo, a 
maçonaria, o budismo, Rosa Cruz e tantas outras vertentes esotéricas são partes da história da 
humanidade que servem aos propósitos de “alimento” espiritual de seus seguidores. 
 

   

 

 Fontes: IBGE e Ministério da Cultura          

Dia da Liberdade de Culto 
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Publicada pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) em 13 de dezembro de 2011, a Resolução 396 estabele-
ce novas regras para o controle eletrônico de velocidade. 

Além de definir melhor os dispositivos (fixo, estático, móvel e portátil), não será mais obrigatória a apresentação de 
imagem do veículo infrator em alguns casos. 

As placas utilizadas para informar a existência do controle, também não é mais obrigatória, ou seja, aquelas placas que 
encontramos nas vias avisando sobre a fiscalização de velocidade é meramente opcional. A placa de velocidade tam-
bém não é mais obrigatória, nesse caso seguem as velocidades previstas no artigo 61 do CTB, que determina velocida-
des pelo tipo de via e, no caso das rodovias, pelo tipo de veículo. 

A ideia é reduzir os excessos e, consequentemente, os acidentes, não só nos trechos onde existe o controle, mas tam-
bém no restante da via. 

Estatisticamente falando, nos locais onde há a fiscalização de velocidade, os índices de acidentes reduziram drastica-
mente, o que demonstra a eficácia do controle. No entanto a conduta da maioria dos condutores é de respeito apenas 
nesses trechos, fazendo redução “em cima” da hora e retomando a velocidade excessiva logo em seguida. 

Muito se fala da “indústria da multa”, vários são os condutores que se revoltam utilizando-se desse termo como argu-
mento; o que parece-me muito estranho. Tirando os casos de corrupção de alguns agentes fiscalizadores, todas as pe-
nalidades são decorrentes de uma conduta não conforme com a disciplina imposta por nossa legislação de trânsito, 
ou seja, se existe a multa é porque o próprio condutor agiu para que acontecesse. Se não cometer mais infrações não 
terá mais multas. Então, qual é a indústria no qual se referem? 

Talvez a maior indignação que se possa ter,  sobre a quantidade de arrecadação por infrações de trânsito, seja a aplica-
ção ou não aplicação desses recursos para a melhoria da circulação e segurança viária. Realmente são recursos que, 
assim como outros, não vemos aonde vão; causando uma certa revolta no cidadão. 

 

Fique ligado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As placas de sinalização de velocidade poderão 
aparecer desta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse caso, os veículos leves rebocando outro 
veículo, motor-casa e micro-ônibus serão consi-
derados veículos pesados 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indi-
cada por meio de sinalização, obedecidas suas características 
técnicas e as condições de trânsito. 

        § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de: 

        I - nas vias urbanas: 

        a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito 
rápido: 

        b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

        c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

        d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

        II - nas vias rurais: 

        a) nas rodovias: 

        1) 110 (cento e dez) quilômetros por hora para automó-
veis, camionetas e motocicletas; (Redação dada pela Lei nº 
10.830, de 2003) 

        2) noventa quilômetros por hora, para ônibus e microô-
nibus; 

        3) oitenta quilômetros por hora, para os demais veícu-
los; 

        b) nas estradas, sessenta quilômetros por hora. 

        § 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com 

circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de 

sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas esta-

belecidas no parágrafo anterior. 

        Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser 
inferior à metade da velocidade máxima estabeleci-
da, respeitadas as condições operacionais de trânsi-
to e da via. 

Atenção:  

Camioneta é veículo misto, destinado ao transpor-
te de carga e passageiros no mesmo compartimen-
to. Um bom exemplo é a Parati da Volkswagen. 

Caminhonete é veículo de carga com peso bruto 
total de até 3.500 kg. Um bom exemplo é a S10 da 
Chevrolet. 

Fiscalização de velocidade não precisa    

mais ter sinalização  
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Fonte: Veja 

Relembrando dicas de boletins anteriores (maio e novembro de 2009) 

Trabalhar com rotações diferentes do que as indicadas na faixa verde do tacô-
metro provocam desgaste para os componentes mecânicos como motor e 
câmbio, além do aumento do consumo de combustível. Um fator importante 
para redução do consumo de combustível é a troca correta das marchas, den-
tro das rotações adequadas, indicadas no tacômetro (conta giros), levando-se 
em consideração a proporcional aceleração (meio curso).  

Um estudo realizado pelo principais fabricantes de veículos pesados do Brasil 
demonstra a importância da conscientização do condutor, e a sua adequada 
formação para uma operação mais econômica, segura e eficaz dos caminhões.  

Efeitos no motor: A velocidade ideal para veículos pesados está entre 80 
Km/h e 86 km/h (onde for permitido), quando a velocidade for de  96 Km/h 
o veículo exigirá 73 % a mais de potência do motor em relação à potência exi-
gida para a velocidade ideal. A 112 Km/h a exigência é de 159% a mais de 
potência do motor. Pode-se notar que o acréscimo de potência não é propor-
cional ao aumento de velocidade, e sim muito maior, concluindo-se então que 
o aumento na velocidade para ganho operacional não compensa se conside-
rarmos o custo para o incremento da potência necessária. Esses custos, além 
de maior consumo de combustível que é de observação imediata, vão aparecer 
também no aumento de manutenções e na redução de vida útil do motor. 

Conjuntamente temos a relação do aumento da temperatura dos pneus e o seu 
desgaste, chegando a 100%. 

 

 

Estudo comprova a relação do consumo de combustível com a velocidade 

Dicas de direção defensiva 
Você conhece a energia cinética? Não? Você pode não conhecê-la, mas 
com certeza em algum momento de sua vida já sentiu o seu efeito. Fa-
lando a “grosso” modo, essa energia é aquela gerada e contida no mo-
vimento, é aquela que influencia na força do impacto. Para se ter um 
idéia mais clara: imagine-se caminhando em direção de uma parede, e, 
sem reduzir, colide com ela; com certeza sentirá o impacto dessa coli-
são. Agora imagine-se nessa mesma situação, porém, você está corren-
do! Nesse caso o impacto será o mesmo da situação anterior? Claro que 
não! Vejam que a única coisa que mudou nas duas situações é a veloci-
dade de deslocamento. Portanto pode-se concluir que a energia cinética 
aumentará conforme aumentamos a velocidade. Claro que não vamos 

nos aprofundar no conceito físico do tema, mas, trazendo para a condução de veículos automotores, esse concei-
to prático torna-se fundamental. É justamente ele que explica porque um veículo trafegando em uma velocidade 
de 40 km/h por exemplo, que aparentemente está devagar, pode sofrer tantas deformações, e trazer tantas lesões 
aos ocupantes desprotegidos (sem o cinto). Segundo cálculos realizados no site do Programa Volvo de Segurança 
no trânsito (http://www.volvo.com.br/pvst/balanca/home.html), um indivíduo que tenha 70 kg, deslocando-se 
nessa velocidade, ira colidir com uma força aproximada de 2.600 kg, ou seja, uma força de impacto superior a 
duas toneladas a meia. 

O que mais preocupa, é que, mesmo com tantos exemplos, com tantas comprovações científicas, muitos condu-
tores insistem em não utilizar o cinto de segurança, em não regular adequadamente o banco, e enfim, não condu-
zir com responsabilidade. Se um corpo com 60 kg, a 40 km/h, ficou com essa força, com quanto de força que o 
veículo ficará? Ou ainda, se estivermos nos deslocando com maior velocidade, o impacto será o mesmo? E para 
finalizar, por quanto tempo vais continuar arranjando desculpas para não se proteger? Pense nisso! 
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“Pensa num sujeitinho nojento” 
 

“A mão que alça o copo não deve 
pegar o volante” 

“Antes de falar de mim pensa no 
teu passado” 

 

Frases de pára-choque 

Humor 

 

 

INDICADORES SSMAQ GERAL Dez/11 

1 Horas-homem de exposição ao risco  29.897 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 698.321 

9 Média de consumo      2,83  

10 RNC interna 3 

11 Reclamação de cliente 0 

INDICADORES SSMAQ GERAL— anual 2011 

1 Horas-homem de exposição ao risco  298.321,80 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  1 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 6.633.479 

9 Média de consumo      2,77  

10 RNC interna 32 

11 Reclamação de cliente 2 

Começou 2012 

Este ano começa com tantas promessas, até um pos-
sível apocalipse. É tão comum as promessas de ano 
novo, emagrecer, ser uma pessoa melhor, resolver os 
problemas pendentes (muitas são de vários anos pas-
sados). 

Temos uma frase especial no Brasil: o ano começa 
só depois do Carnaval. Puxa! Essa dói. 

Ainda bem que não é verdade, embora muitos vão 
enrolando até lá. 

Se queremos realmente um ano melhor, devemos 
deixar de preguiça e promessas vazias e realmente 
fazer acontecer. 

Atitude! Isso é o que falta para mudarmos. 

O ano do Dragão, no horóscopo chinês, regido por 
Oxalá, Xangô e Oxum, na umbanda e no candom-
blé, etc., independente de sua crença religiosa ou 
doutrinária, pensar e fazer o bem é o primeiro passo 
para mudança que precisamos. 

Diminuir a violência, seja ela nos conflitos étnico-
religiosos, nos convívios sociais ou no trânsito, tere-
mos um ano exatamente da forma que o fizermos. 

Segundo o dito popular: “quem planta vento, colhe 
vendaval”. 

Que seja um ano diferente. Que seja o ano da ação!  


