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01 de março de  2012 

Agenda: 
Dia Nacional do Turismo e da Oração: 02 de março 

Dia Internacional da Mulher e da criação da Casa da Moeda: 08 de março 

Dia dos Animais e Nacional da Poesia: 14 de março 

Dia da Escola e Mundial do Consumidor: 15 de março 

Dia do Contador de Histórias e início do Outono: 20 de março 

Dia Intern. contra a Discrimin. Racial e da Síndrome de Down: 21 de março 

Dia Mundial da Água: 22 de março 

Dia da Integração Nacional e da Saúde e Nutrição: 31 de março 
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Sobre o Dia Mundial da Água 
 
O Dia Mundial da Água foi estabelecido em 1992 na Con-
ferência das Nações Unidas (ONU) e é comemorado anu-
almente na data de 22 de março como forma de chamar a 
atenção para a importância da água e promover o gerencia-
mento sustentável dos recursos hídricos. 
O primeiro Dia Mundial da Água foi comemorado em 22 de março de 1993. 
 
O tema da campanha deste ano é “Água e Segurança Alimentar” e busca chamar a atenção para o 
uso da água como recurso fundamental no cultivo da nossa comida. 
A metodologia da “pegada hídrica” permite o cálculo do total de água gasto para que determinado 
alimento chegue à nossa mesa (água virtual) desde o preparo do solo, irrigação, transporte e bene-
ficiamento do mesmo. Podemos assim medir o gasto total de água que foi “incorporada” em vá-
rios tipos de alimentos, como mostra a tabela ao final do texto. 
O tema da água e sua relação com a nossa dieta alimentar é muito importante, já que o maior uso 
da água é justamente no setor da agricultura e criação animal. No Brasil, aproximadamente 80% 
da água doce que consumimos é destinada a esses fins! 
Este conhecimento nos alerta para o fato de que o bom gerenciamento dos nossos hábitos ali-
mentares dá uma grande contribuição para o melhor uso da água doce, esse recurso tão importan-
te para nós, seres humanos, e que cada vez mais deve ser valorizado e usado com sabedoria. 
Algumas ações propostas pela ONU em sua campanha, são: 
√  Consumir produtos que sejam menos intensivos em uso de água. 
√  Reduzir as perdas de alimentos, pois estima-se que 30% de nossa comida é desperdiçada mun-
dialmente. 
√  Produzir mais comida, de melhor qualidade e com menor quantidade de água. 
√  Seguir uma dieta mais saudável. 
 
Produtos industrializados gastam mais água para serem produzidos pois envolvem mais variáveis 
como transporte, beneficiamento e embalagens. A troca do seu consumo por consumo de alimen-
tos in natura contribui não só para a saúde da nossa família bem como para melhoria do ambiente 
e economia dos recursos naturais. 
Para produzir comida, a água é consumida pelas plantas através de evaporação e transpiração. A 
quantidade de água necessária vai variar conforme o tipo de grão cultivado e a localização, além 
da produtividade local e das condições de disponibilidade de fornecimento de água através de re-
gimes de chuva ou de irrigação. 
Depois da colheita, quando o alimento se torna disponível para comercialização, a água incorpo-
rada no produto muda de “real” para “virtual”. 
 
Na tabela abaixo veja o alimento e a quantidade de água consumida para produzi-lo:  

 
 
   

 

 

 

 Fonte: FAO.com          

Dia Mundial da Água 

1 hambúrguer – 2.400 litros 1 maçã- 70 litros 

1 copo de leite – 200 litros 1 fatia de pão – 40 litros 

1 ovo de galinha – 135 litros 1 batata – 25 litros 
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aumento da fiscali-

zação e campanhas de trânsito foram responsáveis por redução 

de mortes e acidentes. 

Com fiscalização maior neste ano, a Polícia Rodoviária Federal 

(PRF) registrou queda de mortes e acidentes nos 67 mil quilômetros 

de rodovias brasileiras monitorados pela instituição. Da zero-hora de 

sexta-feira à meia-noite de quarta-feira de Cinzas, 176 pessoas mor-

reram, contra 216 no ano passado (baixa de 18,5%). O número de acidentes, por sua vez, caiu 22,4%. Passaram de 

4.312 para 3.346 nesta semana. 

Ainda segundo o relatório da PRF divulgado nesta quinta-feira (23), a quantidade de pessoas feridas também foi me-

nor: 2.001 contra 2.690 em 2011 (queda de 25,6%). 

Mais de 154 mil veículos foram fiscalizados, montante superior ao do ano passado, quando 110 mil passaram pela 

vistoria da Polícia nas blitze em todo o Brasil. Apesar do aumento da fiscalização, o número de autuações e prisões 

não cresceu na mesma proporção. Em 2012, foram 1.319 autuações e 494 prisões contra 1.049 e 479, consecutiva-

mente, em 2011. 

O estado que registrou a maior queda no número de mortes foi Santa Catarina. Se em 2011 foram 36 casos, neste 

ano sete pessoas perderam a vida. Em Minas Gerais houve a maior redução do índice de acidentes: passaram de 

905 para 495 neste ano. Ainda assim, Minas teve o maior número de acidentes do país, seguido por Santa Catarina 

(com 395), Paraná (361), Rio de Janeiro (302) e Rio Grande do Sul (232). 

Um total de 30.425 motoristas assopraram os bafômetros da PRF, que realizou mais de cinco mil testes por dia. Des-

ses, 1.410 foram reprovados e retirados de circulação. Dos reprovados, 494 foram presos no ato da fiscalização por 

crime de trânsito. Todos eles tiveram a carteira de habilitação recolhida, foram autuados em R$ 957,70 e terão o direi-

to de dirigir suspenso. Já os presos em flagrante, além das penalidades anteriores, deixaram de ser primários perante 

a Justiça. 

Para a PRF, o aumento na fiscalização, o deslocamento de policiais de áreas de menor movimento para as mais mo-

vimentadas e campanhas de trânsito contribuíram para a diminuição dos números. 

Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2011, Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país. O estudo anali-

sou 14.176 km, sendo que, desse total, apenas 890 estão sob gestão de concessionárias. 

  

 

 

Fonte: CNT 

 

 

Acidentes nas rodovias diminuem 

22,4% durante o carnaval 

De sexta-feira a quarta-feira Acidentes Feridos Mortes 

Carnaval 2011 6,6 4,1 0,33 

Carnaval 2012 4,7 2,8 0,25 

Variação -27,8% -30,8% -23,8% 
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Fonte: Veja 

A Companhia de Engenharia de Tráfego  (CET)  informa que dará início no próximo dia 5 de março, segunda-feira, à fisca-
lização aos caminhões que transitarem pela Marginal Tietê  e outras vias em horário restrito. A  partir desta data, o horário 
de  restrição ao tráfego de caminhões será das 5h às 9h e das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 10h  
às 14h.  

A  CET alterou os períodos de restrição com base em sugestões do setor de transportes de cargas.  Técnicos da Companhia 
realizaram uma série de reuniões com representantes das indústrias, sindicatos ligados aos trabalhadores do transporte de 
cargas, empresas de transporte de cargas e caminhoneiros autônomos para ouvir das categorias as suas dificuldades e espe-
cificidades para se adequar à medida. Após essas reuniões, decidiu-se pela ampliação para oito horas do horário de permis-
são de circulação dos caminhões durante o dia. 

O período de 8 horas representa uma jornada de trabalho do caminhoneiro e, com isso, ele poderá fazer a entrega dos pro-
dutos pela cidade durante o dia e retornar ao seu destino.  No período da noite e madrugada, os motoristas de caminhões 
terão sete horas para transitarem pela via.   

A implantação dessa restrição faz parte de um conjunto de medidas que a atual Administração tem realizado com o intuito 
de reduzir as ocorrências envolvendo caminhões e que geram interferências no sistema viário principal nos horários mais 
críticos. Sua fiscalização deve ser feita por meio de agentes de trânsito e radares fixos dotados de Leitor Automático de Pla-
cas (LAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CET/SP 

Começa dia 05/03 a restrição de circulação na Marginal Tietê 
 
Vai começar a fiscalização na Marginal Tietê  

Zona de Máxima Restrição de 

Circulação - ZMRC 

Área do Município de São Paulo com restrição ao trânsito de caminhões, que concentra 
núcleos de comércio e serviços. 

Vias Estruturais Restritas - VER Vias e seus acessos, com restrição ao trânsito de caminhões, em horário determinado por 
meio de regulamentação local, com características de trânsito rápido ou arterial, bem co-
mo túneis, viadutos e pontes que dão continuidade a tais vias e constituem a estrutura do 
sistema viário. 

Vias Estruturais Restritas - VER Vias Estruturais Restritas previstas na Portaria SMT.G 137/2011, como a Marginal Pi-
nheiros, Av. dos Bandeirantes, Av. Affonso D´Esgragnolle Taunay, Av. Jorn. Roberto 
Marinho e algumas vias do Morumbi. 

Vias Estruturais Restritas - VER Vias Estruturais Restritas previstas na Portaria SMT.G 113/2011, como as que compõem 
a Radial Leste. 

Zona Especial de Restrição de 
Circulação - ZERC 

Área ou via em Zonas Exclusivamente Residenciais - ZER's, conforme o Plano Diretor 
Estratégico e a Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, com necessidade de restrição ao 
trânsito de caminhões, a fim de promover condições de segurança e/ou qualidade ambi-
ental. 

Vias Estruturais Restritas - VER Vias Estruturais Restritas previstas na Portaria SMT.G 143/2011, como a Marginal Tietê, 
Av. Mq de São Vicente, Av. do Estado, R. das Juntas Provisórias entre outras. 

http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/zona-de-maxima-restricao-de-circulacao-zmrc.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/zona-de-maxima-restricao-de-circulacao-zmrc.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/vias-estruturais-restritas-ver.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/vias-estruturais-restritas-ver-previstas-na-portaria-smt-gab-137-11.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/vias-estruturais-restritas-ver-previstas-na-portaria-smt-gab-113-11.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/zona-especial-de-restricao-de-circulacao-zerc.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/zona-especial-de-restricao-de-circulacao-zerc.aspx
http://www.cetsp.com.br/consultas/caminhoes/locais-com-restricao-ao-caminhao/vias-estruturais-restritas-ver-previstas-na-portaria-smt-gab-143-11.aspx


Impresso em papel reciclado 
página 4 

“Você ainda está aí atrás?” 
 

“Senta a pua!” 

“Andando mais rápido do que 
notícia ruim” 

 

Frases de pára-choque 

Humor 
 

INDICADORES SSMAQ GERAL fev/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  26.523 

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 546.543 

9 Média de consumo      2,84  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Inmetro suspende teste de frenagem para o 
RTQ5 no transporte de produtos perigosos 

 

O Inmetro  (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia) publicou na semana passada, no Diário Oficial da Uni-
ão, a portaria nº 70, que suspende temporariamente a exigência 
de medição da eficiência de frenagem nos veículos que realizam 
o transporte rodoviário de produtos perigosos, de acordo com 
as exigências do Regulamento Técnico da Qualidade, RTQ5. 

O Regulamento define todos os itens que devem ser verificados 
para a obtenção do Certificado de Inspeção para o Transporte 
de Produtos Perigosos. Segundo o Inmetro, a suspensão da exi-
gência se dará até o órgão encontrar nova metodologia, mais 
adequada aos testes, e publicar nova regra por meio de portaria.                                                          

    Como vai a sua saúde? 

 

Uma vida saudável é resultado de 
uma constante conduta preventi-

va. A boa alimentação, por exemplo, é es-
sencial desde os primeiros anos de vida. A 
visita ao médico com regularidade, ficar a-
tento aos sinais do corpo, praticar exercícios 
físicos, evitar vícios como o fumo e o álcool 
são atitudes que ajudam a prevenir o surgi-
mento de inúmeras doenças, como o cân-
cer. 

Os principais fatores que aumentam as pos-
sibilidades do aparecimento da doença são: 
o baixo consumo de fibras e altos níveis de 
gorduras no organismo. A dieta preventiva 
contra o câncer é feita à base de frutas, ver-
duras, legumes e grãos com baixa quantida-
de de gorduras e calorias. É ideal também 
para quem sofre de hipertensão, colesterol 
alto ou diabetes. 

                                                      Fonte: Saúde 


