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01 de março de  2013 

Agenda 

Dia da Oração e Nacional do Turismo: 02 de março 

Dia Internacional da Mulher: 08 de março 

Dia dos Animais e Nacional da Poesia: 14 de março 

Dia da Escola e Mundial do Consumidor: 15 de março 

Início do outono e dia do Contador de Histórias: 20 de março 

Dia Internacional Contra a Disc. Racial e da Síndrome de Down: 21 de março 

Dia Mundial da Água: 22 de março 

Dia da Paixão de Cristo: 29 de março 

Dia da Integração Nacional, da Saúde e da Nutrição: 31 de março 
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Integração nacional é o conjunto de políticas de desenvol-
vimento nacional, para permitir o desenvolvimento susten-
tável das economias regionais do país. A finalidade das po-
líticas de integração nacional é minimizar as diferenças eco-
nômicas existentes nas várias partes do país, de forma a garantir um desenvolvimento equâni-
me, com oportunidades a todos os cidadãos. 

O Brasil é conhecido pelos contrastes regionais que o dividiram em dois pólos econômicos: o 
Sul, rico e desenvolvido, e o Norte, pobre e atrasado. Além disso, há a divisão em pólos de-
mográficos: a região costeira superpopulosa e o interior com baixa densidade demográfica. O 
modo de colonização do Brasil foi o grande causador de todos esses contrastes. Inicialmente, 
a economia açucareira provocou uma concentração populacional na região litorânea, que se 
intensificou quando do ciclo da mineração. A precariedade dos transportes e da comunicação 
contribuiu para dificultar a ocupação do interior, característica que persiste até hoje. A falên-
cia da economia açucareira, a rota do ouro e a economia cafeeira foram fatores determinantes 
para a concentração populacional no Sudeste. Com a industrialização, as regiões com maiores 
concentrações demográficas foram, consequentemente, aquelas beneficiadas com a instalação 
de indústrias. Como resultado, houve demanda de mão-de-obra e migração de trabalhadores 
de outras regiões do Brasil para o Sudeste.  

Segundo o Ministério das Cidades, os esforços do governo brasileiro têm obtido êxito na mi-
nimização desse contraste. As políticas de desenvolvimento sustentado, os incentivos fiscais e 
os investimentos em infraestrutura têm atraído empresas e indústrias para os estados brasilei-
ros menos favorecidos. Isso permite que as populações desses locais tenham acesso a empre-
gos, melhores condições de vida e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 
Consequentemente, essa melhora atrai novos moradores, promovendo melhor distribuição 
demográfica.  

O Ministério das Cidades também relata que a partir de 1970 houve maior mobilidade em 
relação ao Centro-Norte. A região Norte começou a organizar sua economia, com incentivos 
do governo, por meio do Projeto Calha Norte, cujo objetivo era promover a ocupação e o 
desenvolvimento ordenado da Amazônia setentrional, respeitadas as características regionais, 
as diferenças culturais e o meio ambiente, em harmonia com os interesses nacionais. Atual-
mente, o governo mantém projetos semelhantes para o desenvolvimento do Nordeste e ocu-
pação do Centro-Oeste, sob o comando do Ministério, que organiza a política de integração 
nacional.  

A Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, criou o  Ministério da Integração Nacional. Que tem 
a sua atual estrutura delineada pelo Decreto nº 5.847/2006 e seu Regimento Interno, pela 
Portaria MI nº 436, de 28 de fevereiro de 2007.  

  

Dia da Integração Nacional 

Fonte: Semanário do Norte  e Ministério da Integração Nacional 
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Dicas de segurança no trânsito 

 
 Má postura piora estresse no trânsito 

Depois de passar muito tempo preso no trânsito, você se sente dolorido e es-
tressado. São sintomas normais de quem ficou excessivamente na mesma posi-
ção, mas que podem ser minimizados se você souber corrigir sua postura ao 
volante. Quando o carro está em movimento, seu corpo está sujeito a forças 
diferentes daquelas que atuam com você sentado em uma cadeira ou em pé. 
Ficar sem apoio para as costas, sentar-se muito próximo ou muito distante do 
volante são atitudes que podem trazer dor e piorar o estresse causado pelo 

trânsito. 

"O ideal é que o assento apóie toda a extensão das costas, mas, caso isso não seja possível, um pequeno traves-
seiro pode ajudar", alertou o ortopedista Harsha hedge, que fez um estudo com motoristas estressados de Mum-
bai, na Índia. "A cabeça deve ficar assentada no apoio de cabeça e o banco deve ficar inclinado em um ângulo 
um pouco maior que 90 graus", explicou. Já as pernas precisam ficar dobradas em um ângulo entre 30 e 45 graus 
nos joelhos. 

Outro veneno para a postura ao dirigir é deixar a carteira em um dos bolsos traseiros, algo típico dos homens. A 
presença dela desequilibra os dois lados do corpo (e consequentemente a coluna), por mais fina que a carteira 
seja. Use o porta-luvas ou o bolso da jaqueta para guardá-la. Para as mulheres, evitar o salto alto é bom não ape-
nas para evitar acidentes, mas também para manter o ajuste correto da posição. 

   

6 ensinamentos da ioga para enfrentar o trânsito 

Um dos conceitos fundamentais da ioga é de que tudo é neutro – são 
nossas reações, positivas ou negativas, que transformam a realidade. 
Ou seja: a mesma pessoa que se enfurece num dia por ficar presa num 
congestionamento pode encarar um engarrafamento igual de forma 
muito mais leve, em outro dia. "Conhecer o motivo dessa diferença de 
um dia para o outro é uma oportunidade para o crescimento pessoal", 
opina o norte-americano The Pure Heart of Yoga: Ten Steps to Trans-
formation (sem tradução no Brasil). O guru aconselha seis passos aos 
motoristas para enfrentar com mais leveza o trânsito. Eles devem ser 
aplicados diariamente, de preferência um pouco antes de dormir. 

1. Pense no estresse mínimo do dia – algo tão simples quanto um congestionamento é muito melhor do que uma 
catástrofe enorme. 

2. Defina a emoção que você sentiu naquela situação. Coloque a sensação em uma frase: "eu senti frustração-
/tristeza/ansiedade/raiva enquanto estava parado no trânsito." 

3. Considere que a situação podia ser neutra. O trânsito é só trânsito. Ele não força você a ter uma emoção espe-
cífica - você é quem cria essa emoção. Algumas pessoas gostam de congestionamentos, pois usam esse momento 
para ouvir música, cantar ou fazer uma pausa no trabalho. Note como sua perspectiva sobre uma situação neutra 
afeta sua resposta emocional. 

4. Entenda como suas crenças mais profundas criam suas reações. Por exemplo: "o trânsito é ruim porque não 
tenho tempo suficiente para passar com minhas crianças no final do dia". O tema a ser entendido não é o trânsi-
to, mas o fato de você se sentir sem tempo. 

5. Reavalie como você pode moldar suas crenças para que elas não gerem stress. "Aceito que trabalhar vai afetar 
minha rotina com as crianças. No entanto, esta é a minha vida, a minha história, e tenho de aceitar a maneira co-
mo crio meus filhos". 

6. Permita que as situações estressantes existam. Ao aceitar esse fato, você se verá como uma pessoa sábia, que 
procura entender a neutralidade das situações. 

Fontes: Você e o trânsito e  MS 

Relembrando dicas de Boletins anteriores: dezembro de 2010 
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 Número de casos de dengue quase triplica no país 
 
Dados divulgados no dia 25 de fevereiro, pelo Ministério da Saúde, mostram que o 

número de casos de dengue no início deste ano quase triplicou em relação ao mes-

mo período de 2012. Foram registrados, até o dia 16 de fevereiro, 204.650 mil ca-

sos, contra 70.489 notificados em 2012, o que representa um aumento de 190%. 

O número de casos graves e de mortes, no entanto, apresentou redução. Trinta e 

três pessoas morreram em decorrência da doença até agora, contra 41 no ano passa-

do. E foram 324 ocorrências graves da doença, contra 577 no ano passado. 

 O secretário de vigilância em saúde do ministério Jarbas Barbosa ressaltou que maioria das mortes por dengue é 

de pessoas com comorbidades, ou seja, que possuem doenças como diabetes, cardiopatias e pneumopatias, entre 

outras. 

A principal causa do aumento de casos, segundo Barbosa, é a circulação do vírus tipo 4 (DENV-4), que agora 

circula em municípios grandes, como Goiânia, Campo Grande e Uberaba, entre outros. A presença do novo sub-

tipo aumenta o risco de infecção, já que a maioria dos brasileiros não desenvolveu imunidade contra ele. De a-

cordo com o secretário, o DENV-4 corresponde a 52,6% das amostras analisadas no país. 

O ministro da Saúde Alexandre Padilha mencionou, ainda, a ocorrência maior de chuvas em certos municípios. 

Ele também chamou a atenção para os prefeitos que acabaram de assumir seus cargos para a importância da con-

tinuidade das ações contra a doença. “É fundamental que os novos prefeitos assumam a responsabilidade de 

combater a dengue em seus municípios.” 

Oito Estados concentraram quase 85% do total de casos: Mato Grosso do Sul (42.015 casos), Minas Gerais 

(35.334), Goiás (27.376), São Paulo (21.691), Rio de Janeiro (14.838), Paraná (12.040), Mato Grosso (10.765) e 

Espírito Santo (9.013). 

  

Epidemia 

Considerando que o critério para se definir uma epidemia é a incidência de 300 casos para 100 mil habitantes, são 

cinco os Estados que se encontram nessa situação: Mato Grosso do Sul, Goiás, Acre, Mato Grosso, Tocantins e 

Espírito Santo. A incidência média do país é de 105,5 casos por 100 mil. 

Segundo o Liraa (Levantamento de Índice de Infestação por Aedes aegypti), também divulgado hoje, 267 municí-

pios estavam em situação de risco para dengue em janeiro, 487 em situação de alerta e 238 em situação satisfató-

ria. O secretário de vigilância em saúde lembrou, no entanto, que a pesquisa é um retrato do momento e a situa-

ção pode se modificar rapidamente de satisfatória para de risco. 

  
Fonte: Combate a dengue 

http://www.combateadengue.com.br/?attachment_id=979
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“Há mais tempo na estrada do que 
o Papa no vaticano!”  

“Em por falar em saudade, aonde 
anda você?” 

“Mais quente do que asfalto no 
verão” 
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Dia Internacional da Mulher 

A data foi celebrada pela primeira vez a 19 de Março de 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. 

Desde esse ano, o dia tem vindo a ser comemorado em vários países, de forma a reconhecer a importância e contributo da 

mulher na sociedade. 

Outro dos objetivos do Dia Internacional da Mulher é recordar as conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito 

seja racial, sexual, político, cultural, linguístico ou económico. 

Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977 proclamaram o dia 8 de Março como 

o Dia Internacional da Mulher. 

 

"Deus extrai o ideal dos prantos doces borrifados na tez das flores meigas; lança no molde a languidez da tarde, a calma 

santa das etéreas veigas; no seio das manhãs colhe perfumes, das entranhas dos céus tira o amor!... Insigne obra, que a 

Deus mesmo custa, nasceu, e n’alma da mulher augusta abrigou-se a bondade do Senhor..."  (Tobias Barreto) 

 

INDICADORES SSMAQ GERAL fev/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  27.077 

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 552.929 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,873  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Lei 12.619/12 pode sofrer alterações 

Menos de um ano após ter sido sancionada, a Lei 

12.619/12,  que regulamenta a jornada de trabalho 

dos motoristas profissionais, pode sofrer alterações 

em breve. Uma comissão especial da Câmara dos De-

putados foi criada para propor as mudanças. 

Polêmica desde o início, a lei estabelece o descanso de 

11 horas a cada 24 horas trabalhadas, além da parada 

de 30 minutos a cada quatro horas dirigidas. Ela deve-

ria ter entrado em vigor no dia primeiro de agosto do 

ano passado, mas não foi bem aceita pela categoria e 

gerou muitos protestos. 

Fonte: Congresso 

Humor 


