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O slogan “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes” 
quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e 
enfrentar a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no 
Brasil. Ele é o lema da campanha Faça Bonito, do Comitê Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O objetivo é mobilizar a socieda-
de para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes, 
celebrado desde 2000 no dia 18 de maio. 

A campanha tem como símbolo uma flor amarela, como uma lembrança dos desenhos da 
primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança.  

Por quê 18 de Maio? – A data foi instituída pela Lei Federal 9.970/00 com base no “Crime 
Araceli”, ocorrido em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). Na ocasião, a menina Araceli, de 
8 anos, foi raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada por jovens de classe média da 
cidade, que nunca foram punidos. Desde 2000, as ações que marcam este dia visam mobilizar 
os diferentes setores da sociedade, governos e mídia sobre a urgência da proteção dos direitos 
de meninas e de meninos.  

A violência sexual  contra crianças e adolescentes, principalmente entre crianças até 9 anos de 
idade,  é o segundo principal tipo de violência, ficando pouco atrás apenas para as notifica-
ções de negligência e abandono. Pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que, em 2011, 
foram registrados 14.625 notificações de violência doméstica, sexual, física e outras agressões 
contra crianças menores de dez anos. 

Os números são do sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) do Ministério da 
Saúde. O Viva possibilita conhecer a frequência e a gravidade das agressões e identificar a vio-
lência doméstica, sexual e outras formas (física, sexual, psicológica e negligência/abandono). 

É preciso que cada pessoa entenda o seu papel e sua responsabilidade e denuncie qualquer 
comportamento inadequado por parte de adultos para coibir possíveis crimes. Para isso, é 
disponibilizado um serviço de atendimento no Brasil todo. Basta ligar o número 100 de qual-
quer telefone, entre 8h e 22h (inclusive nos finais de semana e feriados), e sua denúncia  é i-
mediatamente encaminhada para a Polícia Civil, Conselho Tutelar e Ministério Público. 

 

 

 

 

  

   

Dia Nacional de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes  

Fontes: Programa Na Mão Certa e SNDH 

Agenda: 
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa: 03 de maio 

Dia da Cruz Vermelha Internacional: 08 de maio 

Dia das Mães: 12 de maio 

Dia da Abolição da Escravatura: 13 de maio 

Dia Constituição, dia Internacional das Telecomunicações e dia Internacional 

Contra a Homofobia: 17 de maio 

Dia Nac.de Combate à Explor. Sexual de Crianças e Adolescentes: 18 de maio 

Dia da Língua Nacional: 21 de maio 

Dia das Bandeiras: 30 de maio 
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    Alimentação é chave para ter um coração saudável 
   

Elaborada pelo Serviço de Nutrição e Dietética do Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP) e LatinMed - ELM Mar-
keting e Editora Médica, a cartilha "Meu Prato Saudável" ensina como uma alimenta-
ção equilibrada pode proteger o coração. 

 

O guia incentiva escolhas mais saudáveis na hora de montar uma refeição e mostra como isso ajuda na preven-
ção de enfermidades crônicas. Comer pensando sempre no menor consumo de calorias, fazendo escolhas saudá-
veis e ser fisicamente ativo podem ajudar a manter um peso saudável, reduzindo o risco de doenças cardíacas, 
além de promover a saúde global. 

 

O Programa "Meu Prato saudável" é um modelo nutricional para servir como uma referência nacional de alimen-
tação saudável nas principais refeições do dia, em que as pessoas podem identificar quais são os melhores ingre-
dientes e qual a quantidade de cada item a colocar no prato. Aqui, você tem acesso à cartilha e pode inclusive 
imprimir o material, que contém dicas, sugestões de cardápio e receitas saudáveis. 

     

Fonte: Governo do Estado de São Paulo 

 
CONTRAN recomenda cautela na fiscalização de do-

cumento de porte obrigatório 

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) recomenda cautela na fiscalização no que se refere à autori-
zação para conduzir veículos de cargas fornecida por seu proprietário ou arrendatários, exigida dos mo-
toristas a partir da Lei 121/06. Para o órgão, por se tratar de documento de porte obrigatório, é necessá-
rio que seja regulamentado e estabelecidos modelo, forma e conteúdo. Veja a íntegra da recomendação, 
segundo ofício circular de 13 de abril aos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.  

 

Segue na íntegra. 

Aos Órgãos do Sistema Nacional de Trânsito  

Considerando que a Lei Complementar nº 121, de 09 de fevereiro de 2006 que criou o "Sistema Nacio-
nal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas" no seu artigo 8º de-
finiu que todo condutor de veículo comercial de carga deverá portar, quando este não for de sua propri-
edade, autorização para conduzi-lo fornecida pelo seu proprietário ou arrendatário.  

Considerando que a autorização para conduzir o veículo é documento de porte obrigatório, sendo o seu 
descumprimento passível de penalidade prevista no artigo 232 do Código de Trânsito Brasileiro.  

Alertamos que, por ser documento de porte obrigatório, requer regulamentação que estabeleça a sua 
forma, modelo e conteúdo, não sendo pois matéria auto-aplicável.  

Recomendamos pois que se aguarde a regulamentação da matéria para o início de ações padronizadas da 
fiscalização de trânsito em todo o Território Nacional.  

Atenciosamente, 

Alfredo Peres da Silva  

Presidente do CONTRAN 
Fonte: CONTRAN 
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 Alckmin torna mais rígidos padrões de qualidade do ar, 
mas exclui prazos  
  
   Dois dias após o governo de São Paulo divulgar um relatório de índices ambientais que mos-

trou que a poluição por ozônio na região metropolitana foi a pior dos últimos dez anos, o go-

vernador Geraldo Alckmin (PSDB) publicou no último dia 24.04 um decreto que tornou mais 

rígidos os padrões de qualidade do ar. A partir de agora, quantidades de poluentes antes consideradas normais poderão co-

locar uma cidade em estado de atenção e fazer com que um ar considerado bom passe a ser visto como regular ou ruim. 

A mudança é discutida desde 2010 para adequar o parâmetro no Estado de São Paulo ao da Organização Mundial da Saúde 

(OMS). O decreto de Alckmin baixou levemente os índices de poluentes e determinou que haverá outras três reduções de 

índices para que sejam alcançados os parâmetros da OMS. Alckmin, no entanto, além de não dar prazos, retirou a previsão 

de que a primeira etapa duraria três anos, conforme havia sido definido pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente em 

2011. 

Para se ter uma ideia, o material particulado, espécie de poeira gerada na queima de combustíveis por automóveis e que 

pode penetrar no sistema circulatório, era considerado normal antes do decreto em até 150 microgramas por metro cúbico 

durante uma medição de um dia. Isso representa 200% mais do considerado ideal pela OMS - 50 microgramas. O decreto 

publicado nesta quarta-feira alterou o parâmetro para 120 microgramas por metro cúbico, ainda longe do ideal. 

Para Paulo Saldiva, coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, e um dos maiores especialistas do país 

no tema, a falta de prazos para implantar os índices da OMS tira a força da medida. Ela afirma que simbolicamente a mu-

dança do parâmetro adotado há anos é positiva. “Tem um lado bom que sinaliza que vai mudar. Mas tem o lado ruim que é 

não definir prazos e por consequência medidas sobre o que tem que fazer. Tira muito da força”, afirma. 

Para Saldiva, é importante atacar o excesso de veículos e melhorar e incentivar o uso do transporte público. No entanto, ele 

argumenta que os governantes não têm coragem de tomar medidas mais drásticas porque temem ser impopulares. “Se al-

guém fala em construir um corredor de ônibus na Vinte e Três de Maio já tem chiadeira. A própria população não tem con-

fiança de que o transporte público vai atendê-la bem”, diz. 

Um dos reflexos do que afirma Saldiva está no próprio decreto. O texto prevê que em episódios críticos de poluição o go-

verno vai solicitar a “restrição voluntária do uso de veículos”. 

 

Nova régua 

Para o gerente do Departamento de Qualidade Ambiental da Cetesb, Carlos Eduardo Komatsu, o novo decreto é impor-

tante porque mudou a régua e alterou os parâmetros de 1990. Além disso, outros poluentes passam a ser medidos, caso do 

material particulado de 2,5 micrômetros, conhecido como poeira fina e que entra com facilidade no sistema circulatório,  

além do chumbo. 

Sobre a falta de prazos, ele afirma que "os próximos passos vão depender das ações de controle de emissões". Entre as 

principais medidas está o Proconve, programa nacional que diminui gradativamente o nível de poluição permitida a novos 

veículos no país, a inspeção veicular realizada na capital paulista e o programa que combate a queima de palha de cana no 

interior do estado. Desde o início desta ação, em 2007, deixou-se de queimar uma área acumulada de 4,5 milhões de hecta-

res. 

Segundo Komatsu, os novos padrões de qualidade do ar também atingem o setor industrial, já que empresários que quei-

ram instalar fábricas terão de seguir as novas regras para obter licenciamentos, e poderão ter de comprar mais créditos para 

poder poluir. 

 

Medição 

Em junho de 2012, o G1 usou um medidor de poluição cedido pela Faculdade de Medicina da USP para mostrar que o 

nível de poluição na cidade de São Paulo fica muito acima dos parâmetros da OMS. Foi considerado o parâmetro de mate-

rial particulado com diâmetro de 2,5 micrometros, uma poeira fina formada pela queima de combustíveis e que passa facil-

mente pelas defesas presentes no nariz e alcança os pulmões e a corrente sanguínea. 

Na Avenida Cupecê, na Zona Sul, onde agentes contratados pela Prefeitura de São Paulo passavam o dia orientando pesso-

as na campanha do pedestre, a equipe de reportagem detectou 171 microgramas de partículas por metro cúbico de ar, 684-

% acima do recomendado pela OMS, que são 25 microgramas. A medição foi ilustrativa, ao longo de dez 

minutos.    Fonte: G1 
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“Quase sem paradeiro”  
 

“Em busca da paz, carregando o 
progresso” 

“Se eu fosse usar uma figa do ta-
manho da inveja que sofro, não 
teria espaço para levar a carga!” 

 

Frases de parachoque 
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Dia da Mães 

 As mães são homenageadas desde os tempos mais antigos. Os povos gregos faziam uma comemora-

ção à mãe dos deuses, Reia. Na Idade Média os trabalhadores que moravam longe de suas famílias ga-

nhavam um dia para visitar suas mães, que os ingleses chamavam de “mothering day”. 

Mãe é a mulher que gera e dá à luz um filho, mas também pode ser aquela que cria um ente querido 

como se fosse sua geradora, dando-lhe carinho e proteção. 

Com o passar dos anos, o dia das mães aqueceu o comércio de todo o mundo, pois os filhos sempre 

compram presentes para agradá-las e para agradecer toda forma de carinho e dedicação que recebem ao longo da vida. 

No Brasil, assim como nos Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália, a data é comemorada no segundo domingo de maio. 

Aqui, a data foi instituída pela associação cristã de moços, em maio de 1918, sendo oficializada pelo presidente Getúlio 

Vargas, no ano de 1932. 

Fonte: Brasil Escola 

INDICADORES SSMAQ GERAL abr/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  30.075 

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 614.431 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,874  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Chip para agilizar o processo 

 Pensando em melhorar o dia-a-dia na estrada, uma tecno-

logia que começa a ser testada neste mês promete acabar 

com o excesso de papelada para a liberação de cargas. Um 

chip vai informar todo o trajeto dos contêineres. O lacre 

eletrônico foi desenvolvido por pesquisadores, pela indús-

tria e pelo governo para reduzir a burocracia e cortar cus-

tos. 

O chip é uma espécie de RG e fica no lacre. Enquanto o contêiner 

é lacrado, o funcionário cadastra a carga no sistema e, em Santos, 

as informações aparecem nos computadores do Vigiagro. Esse 

procedimento diminui uma quantidade bastante significativa de 

papéis e agiliza o processo de fiscalização. 

 

Fonte: Bom Dia Brasil 

Humor 


