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01 de agosto de  2012 

Agenda: 
 Dia Nacional da Saúde: 05 agosto 

 Dia do Estudante, do Advogado e do Garçom: 11 de agosto 

 Dia dos Pais e Nacional das Artes: 12 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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Lei Nº 5.352, 8/11/1967 
 
O Dia Nacional da Saúde é comemorado em 05 de agosto, data 
em que, em 1872, nasceu Oswaldo Gonçalves Cruz. 
Médico sanitarista, foi pioneiro no estudo de moléstias tropi-
cais e da medicina experimental no Brasil.  
Em 1900, fundou o Instituto Soroterápico Nacional, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, hoje 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Sua trajetória se confunde com a história da saúde pública 
brasileira. 
 
Oswaldo Cruz: o médico do Brasil 
 
Oswaldo Cruz nasceu em São Luis do Paraitinga, interior de São Paulo. Filho do médico Ben-
to Gonçalves Cruz e de Amália Taborda de Bulhões Cruz, ingressou na Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro aos 15 anos. Antes de concluir o curso, publicou dois artigos sobre mi-
crobiologia na revista Brasil Médico. 
Formou-se em 24 de dezembro de 1892, defendendo a tese "Veiculação Microbiana pelas 
Águas". Em 1896, foi para Paris especializar-se em bacteriologia no Instituto Pasteur, que na 
época reunia grandes nomes da ciência. 
Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor Geral de Saúde Pública em 1903, cargo que corresponde 
atualmente ao de Ministro da Saúde. Utilizando o Instituto Soroterápico Federal, atual Fio-
cruz, como base de apoio técnico-científico, deflagrou memoráveis campanhas de saneamen-
to. Em poucos meses, a incidência de peste bubônica foi reduzida com o extermínio dos ra-
tos, cujas pulgas transmitiam a doença. 
Em 1904, com o recrudescimento dos surtos de varíola, o sanitarista tentou promover a vaci-
nação em massa da população. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida. 
O congresso protestou e foi organizada a Liga contra a vacinação obrigatória. No dia 13 de 
novembro estourou a rebelião popular (a Revolta da Vacina) e, no dia 14, a Escola Militar da 
Praia Vermelha se levantou. O Governo derrotou a rebelião, mas suspendeu a obrigatorieda-
de da vacina. 
Em 1909, Oswaldo Cruz deixou a Diretoria Geral de Saúde Pública, passando a se dedicar 
apenas ao Instituto (Fiocruz), onde lançou importantes expedições científicas que possibilita-
ram a ocupação do interior do país. Erradicou a febre amarela no Pará e realizou a campanha 
de saneamento da Amazônia. 
Como consequência, as obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, cuja construção havia 
sido interrompida pelo grande número de mortes de operários pela malária, puderam ser fina-
lizadas. 
Em 1913 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivos de saú-
de, abandonou a direção do Instituto Soroterápico e mudou-se para Petrópolis. Como prefei-
to da cidade, traçou vasto plano de urbanização, que não pode ver executado. 
Oswaldo Cruz morreu de insuficiência renal em 11 de fevereiro de 1917, em Petrópolis, com 
apenas 44 anos. 
 

 Fonte: Fiocruz          

Dia Nacional da Saúde 
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29 de agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo 

O Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado em 29 de agosto e criado em 1986 pela Lei Fede-
ral nº. 7.488, tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da popula-
ção brasileira para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.  

Para este ano, foi escolhido o tema "Quem não fuma não é obrigado a fumar". Essa temática está ali-
nhada com o artigo 8º da Convenção - Quadro para o Controle do Tabaco – Tratado Internacional de 
Saúde, ratificado pelo Congresso Brasileiro em novembro de 2005. 

O objetivo é promover o conhecimento dos malefícios da fumaça do tabaco e a existência da Lei Federal nº 9294/96, que 
proíbe o fumo em recintos coletivos. É notório que um volume cada vez maior de informações e evidências à disposição 
da população, dos gestores públicos e dos legisladores sobre os riscos do tabagismo passivo tem estimulado a criação de 
leis estaduais e municipais que representam um avanço em relação à lei federal ao proibir a existência de fumódromos em 
ambientes fechados. O desafio, portanto, é contribuir para que todas as unidades da federação adotem leis que promovam 
ambientes 100% livres da fumaça do tabaco. 

Também é importante que empresas das áreas de entretenimento e hotelaria estejam atentas à constante exposição de seus 
funcionários e frequentadores à fumaça do cigarro e demais derivados do tabaco. Esses estabelecimentos devem assegurar 
a saúde dos clientes e, principalmente, dos empregados, já que são responsáveis pela segurança dos seus profissionais con-
tra riscos ocupacionais, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho.  

Comemorações de datas como esta e o desenvolvimento de ações nas escolas, unidades de saúde, ambientes de trabalho, 
além das medidas econômicas e legislativas, têm sido muito importantes para a mudança de comportamento na sociedade 
brasileira sobre o uso do tabaco.  

No Brasil, o Ministério da Saúde, através do Instituto Nacional de Câncer, responsável pelo Programa Nacional de Contro-
le do Tabagismo, coordena a campanha e elabora materiais de suporte para as secretarias estaduais e municipais de Saúde. 

Desde 1840 o cigarro passou a ser industrializado, proporcionando um grande aumento de pessoas que fumam por todo o 
mundo. Antes, os cigarros eram feitos manualmente, como os cigarros de palha. 

Fumar faz mal porque o fumo quando queimado produz mais de quatro mil substâncias quími-
cas, sendo que sessenta delas são cancerígenas. 

A dependência é causada pela nicotina, um dos elementos presentes no tabaco ou fumo. Após a 
ingestão da fumaça, o cérebro é estimulado ao prazer, porque a nicotina cai na corrente sanguí-
nea. Com isso, o fumante tem sensação de bem-estar, atenua a ansiedade, diminui a fome, perde 
peso, sente-se relaxado, etc. 

O fumo é uma planta variável em mais de sessenta espécies, que podem ser preparadas para 
mascar, cheirar ou fumar. Porém, apenas algumas delas são cultivadas para o processo de indus-
trialização. 

O fumante, com o passar do tempo, adquire uma doença denominada tabagismo, que se carac-
teriza pelo excesso de nicotina no organismo. 

Os maiores produtores de fumo do Brasil são os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia. 

O maior dos malefícios do consumo de fumo é o câncer de pulmão, que responde por 90% dos casos da doença. Além 
desse, o cigarro também pode causar câncer de boca, mau hálito, dentes amarelados, impotência sexual, gangrena em partes 
do corpo (diminuição da circulação do sangue), dentre outras. 

Além das medicações que são fortes e causam efeitos colaterais no organismo, o paciente deve passar por sessões de quimi-
oterapia, radioterapia, além de passar por procedimentos cirúrgicos. 

Durante o tratamento, o paciente sente fortes dores no corpo, fica fragilizado e sem resis-
tência, perde os cabelos, sofre com aftas e feridas na boca, náuseas e vômitos constantes, 
emagrece muito, fica anêmico e pode ou não apresentar febre (em razão da infecção). 

Pessoas que não fumam devem ficar alertas, pois a inalação da fumaça do cigarro, mesmo 
que de outra pessoa, causa os mesmos males, sendo consideradas fumantes passivas. Ou-
tras nada podem fazer, como no caso de crianças que convivem com pais que fumam ou 
mesmo recebem a nicotina ainda na barriga da mãe. 

Dessa forma, para se evitar a aquisição de um câncer ou outras doenças causadas pela fu-
maça do cigarro, o melhor a fazer é não fumar e ajudar a combater o consumo do fumo, 
do tabaco, devido aos sérios problemas que causam ao organismo. 

 

Fonte: Instituto Nacional do Câncer - INCA 
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Greve dos caminhoneiros é suspensa 

após acordo com o governo 

Heloisa Cristaldo - Repórter da Agência Brasil 
Brasília - A greve dos caminhoneiros foi suspensa no dia 31/07/12 após negociação 
entre governo federal e representantes da categoria. O presidente do Movimento Uni-
ão Brasil Caminhoneiro (MUBC), Nélio Botelho, destacou que há mais de 10 mil ca-
minhões parados na Via Dutra e a medida de desmobilização gradual será tomada por 
segurança para evitar acidentes nas estradas. 
Segundo o ministro dos Transportes, Paulo Sergio Passos, o primeiro ponto do acor-
do foi a constituição de mesa de negociações, que começará no dia 8 de agosto, com prazo de 30 dias para discutir e dar 
encaminhamento às reivindicações da categoria. 
Passos destacou que o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) fará nos próximos 30 dias fiscalização educativa sobre a 
Lei 12.619/2012 que regulamenta o descanso de 11 horas entre duas jornadas e a parada de 30 minutos a cada quatro horas 
trabalhadas. O objetivo é dar mais tempo para que os caminhoneiros se acostumem com as novas regras. Uma reunião en-
tre os líderes da categoria e o Contran já está marcada para quinta-feira, dia 2 de agosto. 
Apesar da alternativa encontrada pelo governo federal, o ministro ressaltou que a lei não será revogada. Para o presidente 
do MUBC, a solução para o impasse pode ser a separação das jornadas – de curta e longa duração – e adequação do des-
canso à carga horária. “No formato atual, não se permite que o caminhoneiro cumpra a determinação. Saiu uma lei defeitu-
osa”, declarou Nélio Botelho. 
O ministro Paulo Passos anunciou que o governo federal vai estender às empresas com frota acima de quatro veículos o 
pagamento eletrônico de frete (PEF). Anteriormente, a taxa era cobrada apenas aos caminhoneiros autônomos e às empre-
sas com até três veículos. De acordo com ministro, a categoria questionou o “tratamento diferenciado das outras empresas 
e a falta de igualdade”. 
Também foi definida na reunião a suspensão da emissão de novos cadastros no Registro Nacional de Transportadores Ro-
doviários de Carga (RNTC), o tema está na pauta de negociações entre a categoria e o governo federal. Na prática, a norma 
ampliava a variedade de condutores que poderiam atuar na função, o que de acordo com entidades de caminhoneiros, au-
mentou em 600 mil o número de transportadores e teria elevado a oferta e diminuído o valor do frete. 
 
 Fonte: Agência Brasil 

 

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. 

Relembrando dicas de boletins anteriores (agosto de 2011) 

Fonte: DENATRAN 
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“A sorte está sempre ao lado dos 
bons!”  

“Se disseram que te esqueci, reze, 
porque eu morri” 

“A esperança é o sonho do homem 
acordado” 

 

Frases de parachoque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF julho/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  23.838 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 
Dias perdidos correspondentes acidentes típi-
cos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 490.052 

9 Média de consumo 2,86 

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Metáfora: todos, alguém, qualquer um 
e ninguém 

  Esta é uma história de quatro pessoas: 

Havia um trabalho importante a ser feito e todos tinham 

certeza de que ALGUÉM o faria.  

QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM o 

fez. 

ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho de TODOS. 

TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia 

fazê-lo, mas NINGUÉM imaginou que TODO MUNDO 

deixasse de fazê-lo. 

Ao final, TODOS culparam ALGUÉM quando NIN-

GUÉM fez o que QUALQUER UM poderia ter feito.  
 

Humor 

9ª Conferência Nacional 

A semana de 11 a 14 de julho representou um período importante para a proteção dos direitos da 

criança e do adolescente no Brasil. Diversas atividades tomaram conta do Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães, em Brasília (DF), na 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e a Childhood Brasil esteve presente. Com o foco de rever as diretrizes da política e do 

plano decenal de direitos das crianças e adolescentes, o encontro reuniu cerca de 2.600 delegados, 

sendo que 600 eram os próprios adolescentes. Neste ano, um jovem de cada estado participou de um grupo de trabalho, denominado 

de G27 para ajudar na elaboração dos eixos estratégicos de discussão da conferência. Os jovens também fizeram parte da cobertura 

jornalística da conferência, por meio da Agência Jovem de Notícias, uma iniciativa colaborativa promovida pela Viração Educomuni-

cação, que tem como objetivo capacitar adolescentes e jovens em uma produção comunicativa autônoma.  

Foi inaugurada a Cidade dos Direitos , um espaço de mais de 4 mil m² montado na ala sul do Centro de Convenções, que recebeu 

durante o evento cerca de 4 mil crianças e adolescentes da rede de ensino local ou atendidas em programas sociais do Distrito Federal 

e seu entorno. O espaço com 16 ambientes de convivência ofereceu uma programação com mais de 260 atividades pedagógicas de 

educação em direitos humanos. 


