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O Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor (também chamado de Dia 
Mundial do Livro) é um evento comemorado todos os anos no dia 23 de 
Abril, e organizado pela UNESCO para promover a o prazer da leitura, a 
publicação de livros e a proteção dos direitos autorais. O dia foi criado na 
XXVIII Conferência Geral da UNESCO que ocorreu entre 25 de Outubro e 
16 de Novembro de 1995. 

A importância da leitura 

 A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a 
"compreender" o mundo à nossa volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das 
coisas que nos cercam, de perceber o mundo sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade ficci-
onal com a que vivemos, no contato com um livro, enfim, em todos estes casos estamos, de certa for-
ma, lendo - embora, muitas vezes, não nos demos conta. 

 A atividade de leitura não corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas signifi-
ca, de fato, interpretar e compreender o que se lê. Segundo Angela Kleiman, a leitura precisa permitir 
que o leitor apreenda o sentido do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos 
linguísticos sem a compreensão semântica dos mesmos. 

 Nesse processamento do texto, tornam-se imprescindíveis também alguns conhecimentos 
prévios do leitor: os linguísticos, que correspondem ao vocabulário e regras da língua e seu uso; os 
textuais, que englobam o conjunto de noções e conceitos sobre o texto; e os de mundo, que corres-
pondem ao acervo pessoal do leitor. Numa leitura satisfatória, ou seja, na qual a compreensão do que 
se lê é alcançada, esses diversos tipos de conhecimento estão em interação. Logo, percebemos que a 
leitura é um processo interativo. 

 A partir daí, podemos começar a refletir sobre o relacionamento leitor-texto. Já dissemos que 
ler é, acima de tudo, compreender. Para que isso aconteça, além dos já referidos processamento cogni-
tivo da leitura e conhecimentos prévios necessários a ela, é preciso que o leitor esteja comprometido 
com sua leitura. Ele precisa manter um posicionamento crítico sobre o que lê, não apenas passivo. 
Quando atende a essa necessidade, o leitor se projeta no texto, levando para dentro dele toda sua vi-
vência pessoal, com suas emoções, expectativas, seus preconceitos etc. É por isso que consegue ser 
tocado pela leitura. 

 Desse modo, a leitura se configura como um poderoso e essencial instrumento libertário para 
a sobrevivência do homem. 

 Há, entretanto, uma condição para que a leitura seja de fato prazerosa e válida: o desejo do 
leitor. Como afirma Daniel Pennac, "o verbo ler não suporta o imperativo". Quando transformada em 
obrigação, a leitura se resume a simples enfado. Para suscitar esse desejo e garantir o prazer da leitura, 
Pennac prescreve alguns direitos do leitor, como o de escolher o que quer ler, o de reler, o de ler em 
qualquer lugar, ou, até mesmo, o de não ler. Respeitados esses direitos, o leitor, da mesma forma, pas-
sa a respeitar e valorizar a leitura. Está criado, então, um vínculo indissociável. A leitura passa a ser um 
imã que atrai e prende o leitor, numa relação de amor da qual ele, por sua vez, não deseja desprender-
se. 

 

Dia Mundial do Livro 

Fontes: UNESCO e Colégio Santa Maria 

Agenda: 
 Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (1680): 01 de abril 

 Dia Mundial da Saúde: 07 de abril 

 Dia Mundial de Combate ao Câncer: 08 de abril 

 Dia do Índio e do Exército Brasileiro: 19 de abril 

 Dia de Tiradentes: 21 de abril 

 Dia do Planeta, do Descobrimento do Brasil e da Força Aérea: 22 de abril 

 Dia Mundial do Livro, do autor e do Escoteiro: 23 de abril 

  Dia da Educação: 28 de abril 
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    ESTRESSE INTENSO PODE CAUSAR INSUFICIÊNCIA  
    CARDÍACA   
 
 Receber uma notícia ruim inesperada ou ficar deprimido após uma perda abrupta 
são situações de estresse intenso que causam dor no coração, metáfora que ilustra com 
perfeição o problema, a chamada "síndrome do coração partido". Cientificamente co-
nhecida como cardiomiopatia de Takotsubo, ela acomete nove mulheres para cada ho-
mem, principalmente as que estão no período pós-menopausa. 

"Ao sofrer uma situação inesperada de estresse intenso, por uma perda ou briga, ocorre uma descarga de hormô-
nios estimulantes, como a adrenalina, dificultando o funcionamento do coração, fazendo com que a pessoa sofra 
um leve infarto", explica o Dr. Wing Carvalho Lima, cardiologista do Hospital do Coração do Brasil. 

 Fortes emoções podem fazer com que o corpo sofra uma descarga de adrenalina, que atrapalha o bom 
funcionamento do coração após um estresse extremo. O coração não está preparado para receber esta alta quan-
tidade de hormônios, o organismo reconhece esse efeito como uma intoxicação, causando o infarto. Falta de ar, 
cansaço e dor no peito são os principais sintomas, pois as artérias do coração ficam obstruídas dificultando o 
bombeamento e a passagem do sangue. Felizmente, os infartos causados são leves, uma vez que as artérias não 
estão entupidas, facilitando a rápida recuperação. 

 Não existem fórmulas prontas para se prevenir. O perfil psicológico do paciente que não consegue lidar 
com as adversidades da vida é o principal fator para torná-lo mais predisposto a desenvolver a síndrome. 
"Pessoas explosivas, que lidam com o estresse de maneira intensa, mulheres mais idosas e que já estão na meno-
pausa têm maior predisposição", afirma o especialista. O diagnóstico é feito pela avaliação médica dos sintomas 
apresentados e os exames de ecocardiograma e cateterismo avaliam o estado físico do coração. 

 Pessoas que praticam atividades físicas diminuem as chances de sofrer esta síndrome, pois, o corpo está 
acostumado com uma quantidade maior de hormônios estimulantes liberados durante os exercícios. O tratamen-
to é realizado à base de medicações. Portanto, caso haja incidência grave, o paciente é mantido sob observação 
médica até que as taxas de hormônios do corpo se normalizem. Encarar os problemas com mais leveza é a me-
lhor forma de manter o coração saudável e feliz. "O acompanhamento psicológico é indicado para que o pacien-
te aprenda a lidar com situações de estresse com mais tranquilidade e que novos casos desta síndrome possam 
ser controladas", conclui Wing. 

     Fontes: Imagem corporativa comunicação 

 
PROJETO PREVÊ EXAME ANUAL DE SAÚDE PARA CAMI-

NHONEIROS 

 Os caminhoneiros profissionais poderão ser obrigados a realizar uma 
avaliação de saúde anual para continuar exercendo a atividade. É o que prevê 
o projeto PLS 407/12, de Eduardo Amorim (PSC-SE), que deve ser  ainda 
votado pela Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). Amorim argumenta que os caminhoneiros au-
tônomos ficam desassistidos, pois não têm vínculo empregatício e não conseguem atendimento médico 
ligado à saúde ocupacional. Ele afirma que esses trabalhadores submetem-se a condições de trabalho 
desumanas, “dirigindo ininterruptamente por horas a fio, sem repouso”. 

Para o senador, a obrigatoriedade da avaliação médica periódica dos caminhoneiros autônomos, pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), pode melhorar a qualidade de vida deles. Indiretamente, diz, toda a soci-
edade será beneficiada pela medida, pois “trará mais segurança às rodovias e melhorará a qualidade do 
transporte de cargas no país”. 

 

     
Fonte: Jornal do Senado 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=estresse+cardiaco&source=images&cd=&cad=rja&docid=CqEIjWqvP3RW9M&tbnid=H5ckq0G2TuU1bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.rbrnoticia.com.br%2F%3Fp%3D13734&ei=6QZbUayhBYj88gSFlYAY&bvm=bv.44697112,d.eWU&psig=AFQjCNH
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=saude&source=images&cd=&cad=rja&docid=WQLVtqGluAqUGM&tbnid=pCY3JQuOg5MaHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fachadoseconomicos.blogosfera.uol.com.br%2F2013%2F03%2F27%2Fgasto-com-plano-de-saude-economico-pode-triplica
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 Santo Amaro recebe primeira zona livre de carros de São Paulo 
  

  Foi implantado na cidade de São Paulo, no dia 29/03, a primeira zona livre de veículos do município. 

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, o primeiro ponto escolhido foi na região do Largo 13 de Maio, 

em Santo Amaro, na zona sul da capital. Nesta segunda-feira, agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET) acompanharam o primeiro dia útil de funcionamento da nova regra. 

De acordo com CET, o tráfego, em determinadas vias e horários, fica permitido apenas a ônibus, táxis e motoci-

cletas. A medida tenta melhorar o "desempenho do transporte coletivo na região". 

A restrição foi dividida em duas etapas, entre o período da manhã e o período da tarde, em horários de maior 

movimento. No período da manhã, entre 5h e 10h, os veículos comuns estão proibidos de circular pela alameda 

Santo Amaro, entre a rua General Roberto Alves de Carvalho e o Largo 13 de Maio; pela rua Paulo Eiró, entre 

Alameda Santo Amaro e Avenida Padre José Maria, pela avenida Padre José Maria, entre Rua Barão do Rio Bran-

co e Largo 13 de Maio e pela avenida Adolfo Pinheiro, entre Largo 13 de Maio e Rua Promotor Gabriel Nettuzzi 

Perez. 

No período da tarde, entre 16h e 20h,  todas essas vias são liberadas e a proibição acontece apenas na rua Barão 

de Rio Branco, entre a avenida Mário Lopes Leão e a avenida Padre José Maria. Para facilitar a vida dos motoris-

tas, agentes da CET atuam no local, orientando o fluxo. 

  

Fonte: Combate a dengue 
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“Por que me segues?”  
 

“Mais azarado do que o Dick 
Vigarista” 

“Mais procurado do que brilhanti-
na em dia de baile” 
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Dia 22 de abril, dia Mundial do Planeta Terra 

Surgiu como um movimento universitário, o Dia da Terra se converteu em um importante aconte-

cimento educativo e informativo. Os grupos ecologistas o utilizam como ocasião para avaliar os 

problemas do meio ambiente do planeta: a contaminação do ar, água e solos, a destruição de ecos-

sistemas, centenas de milhares de plantas e espécies animais dizimadas, e o esgotamento de recursos 

não renováveis. Utiliza-se este dia também para insistir em soluções que permitam eliminar os efei-

tos negativos das atividades humanas. Estas soluções incluem a reciclagem de materiais manufaturados, preservação de 

recursos naturais como o petróleo e a energia, a proibição de utilizar produtos químicos danosos, o fim da destruição de 

habitats fundamentais como as florestas tropicais e a proteção de espécies ameaçadas. Por esta razão é o Dia da Terra. 

Nosso planeta ainda é um santuário com formas de vidas incríveis e paisagens maravilhosas. É o nosso único e delicado 

lar. Por isso, vamos comemorar o dia que é  para festejarmos a vida. 

Fontes: Wikipédia e portal São Francisco 

INDICADORES SSMAQ GERAL mar/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  28.240 

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 576.931 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,874  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Tietê teve 13 roubos de cargas 

As rodovias que cruzam o Alto Tietê contabilizaram 13 

roubos de carga no mês de fevereiro, uma redução de 13% 

em relação ao mesmo período do ano passado. Se levado 

em consideração janeiro, houve um aumento de 8%, quan-

do 12 ocorrências tinham sido registradas. Eletroeletrônicos 

e medicamentos são os materiais mais visados pelas quadri-

lhas.  

Os números fazem parte do levantamento mensal apresen-

tado pela Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP), 

da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SP). 

Segundo a Pasta, a cidade com mais registros é Itaquaque-

cetuba, com 5 roubos. Em fevereiro de 2012, o município 

tinha contabilizado 7 casos. 

Fonte: SETCESP 

Humor 


