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EDVALDA PEREIRA DA SILVA. Ela tem onze anos, mas já 
aprendeu as manhas da profissão: não entra no motel, ou no 
carro, sem receber o dinheiro antes, guardado sempre por outra 
amiga. Não conhece o pai, e sua mãe, que trabalha na zona do 
meretrício, não se importa com quem e onde ela dorme. Edval-
da se acha igual às outras meninas que fazem programa. Com 
uma diferença: “eu ainda não tenho peito”. (DIMENSTEIN. 

1992, p.69). 
 
Este é um daqueles temas que ouve-se muito mas sabe-se pouco, no entanto tem sido motivo 
de preocupação do mundo inteiro. A exploração sexual infantil transformou-se no terceiro 
mais rentável comércio mundial, atrás apenas da indústria de armas e do narcotráfico. Além 
de ser um dos temas mais constrangedores ao Brasil, essa verdadeira onda de pedofilia está 
contribuindo para criar uma geração precoce de portadores do vírus da AIDS. Dessa forma, a 
exploração sexual infantil constitui-se numa praga que exige medidas concretas e urgentes. 
Esta escravidão é inadmissível e incompreensível com a vida num mundo civilizado. 
 
De forma geral, a exploração sexual infantil trata-se do abuso sofrido por uma criança a qual, 
por vários fatores, como situação de pobreza ou falta de assistência social e psicológica, torna
-se fragilizada. Entretanto, para além das possíveis vulnerabilidades decorrentes da situação 
socioeconômica - estão outros aspectos, fato que explicaria uma maior vulnerabilidade das 
meninas, tão expostas à violência contra a mulher até mesmo no ambiente familiar. Além des-
tes, existe o vícios das drogas e o chamado turismo sexual, o qual consiste na chegada de vá-
rios estrangeiros a regiões como o Nordeste brasileiro em busca de sexo. Todos estes são as-
pectos importantes para a compreensão da violência contra a criança. 
 
Não existem no governo e em nenhuma instituição privada ou do terceiro setor números pre-
cisos sobre crianças que estejam se prostituindo no País. Segundo um relatório sobre Explo-
ração Infantil produzido pela ONU, em 2001, o Brasil ocupa o primeiro lugar em Exploração 
Sexual Infanto-Juvenil na América Latina e o segundo no mundo. Triste liderança ! Existem 
leis que obrigam os motéis e estabelecimentos similares a entrada de menores de 18 anos. No 
entanto, como todas as leis, esta também não é cumprida. As ações, por enquanto, se restrin-
gem a campanhas preventivas, alertando os turistas através de panfletos e cartazes espalhados 
pelos principais pontos turísticos, hotéis e restaurantes, sobre as penas previstas na legislação 
brasileira para quem comete atos do gênero. Campanhas publicitárias vinculadas pela Embra-
tur em outros países agora também vão passar a conter alerta aos turistas sobre a questão. 
O trabalho da polícia mostra que a maioria dos clientes são brasileiros de classe média alta e 
rica, empresários bem sucedidos, aparentemente bem casados e, algumas vezes, com filhos 
adultos ou crianças. Além dos empresários estão, também, na lista, os motoristas de caminhão 
e de táxis, gerentes de hotéis e até mesmo os policiais. Algumas vezes a mãe não sabe o que 
acontece ao seu redor, e não tem a mínima idéia de que sua filha possa estar fazendo progra-
mas. Já em outros casos, os próprios pais as levam para se prostituírem. É um trabalho rentá-
vel e que gera lucro à toda família, sendo a garota a única prejudicada. 

Brasil é o 1º em exploração sexual infanto-
juvenil 

Continua na próxima página 

Agenda: 
 Dia Nacional da Saúde: 05 agosto 

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

 Dia 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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Fonte: DENATRAN 

Os distúrbios do sono estão entre os principais problemas dos motoristas 
profissionais 
O Dia do Motorista, 25 de julho, é uma boa oportunidade para alertar es-
tes profissionais sobre como identificar e tratar distúrbios do sono que 
causem sonolência excessiva para garantir segurança nas estradas e quali-
dade de vida. “É importante que fiquem atentos à necessidade de adotar 
hábitos mais saudáveis, bem como prevenir e tratar de seus problemas de 
saúde, gerados pela rotina estressante de trabalho – muitas vezes com uma 
jornada superior a 12 horas diárias”, afirma Flávio Alóe, médico neurolo-
gista especializado em distúrbios do sono do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

“Entre todos estes males, acredito que um dos que mais afetam o dia a dia e a qualidade de vida dos motoristas 
são os distúrbios do sono, em função do desrespeito ao ritmo do organismo e do estresse gerado pela atividade”, 
diz Alóe. Segundo ele, a sonolência excessiva causada pela privação de sono ou pela troca de turnos de descanso 
(dia pela noite) amplia os riscos de acidentes automotivos e ocupacionais por prejudicar a atenção, reflexos a me-
mória e a capacidade de concentração, além de provocar irritabilidade. 

No Brasil, desde fevereiro de 2010, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN publicou a resolução 267, 
que estabelece que os motoristas profissionais devem fazer exames de qualidade de sono, com testes inclusive 
para identificar apneia, para renovar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH. Para Alóe, esta medida já resulta 
da constatação de que os transtornos do sono afetam a qualidade de vida e são responsáveis por diversos aciden-
tes. “Porém, infelizmente, não há dados recentes e confiáveis sobre ocorrências de trânsito e incidentes de traba-
lho, provocados por sonolência excessiva no País”, completa o especialista. 

Nos EUA, a National Highway Traffic Safety Administration (www.nhtsa.org), associação americana que regula 
a segurança de tráfego nas grandes rodovias, estima que ocorrem, anualmente, 100 mil acidentes relacionados 
com privação de sono, o que gera 1.550 mortes e 71 mil lesionados e prejuízos correspondentes a US$ 12,5 bi-
lhões por ano. Em países da Europa, como Austrália, Finlândia e Inglaterra, entre outros, estima-se que a sono-
lência ao volante é responsável de 10 a 30% de todos os acidentes de carro nas estradas. Alóe acredita que o per-
centual de acidentes brasileiros também seja alto, porém muitos motoristas não identificam os distúrbios do so-
no, não procuram um especialista para se tratar ou se automedicam, postergando o diagnóstico e o tratamento, o 
que pode causar com o tempo o agravamento da doença. 

Continua na próxima página 

Relembrando dicas de boletins anteriores (agosto de 2010) 

Continuação... 
 
Mas, o que tem sido feito de concreto ? É verdade que nos últimos anos, assistimos a uma certa consciência e 
disposição a reagir ao problema de abuso sexual. A cobertura dos meios de comunicação tem contribuído para 

romper o silêncio. A criação do disque denúncia foi importante. No Brasil, 
em 2000, institui-se o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
Infanto-Juvenil, assim como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Explo-
ração Sexual Infanto-Juvenil, comemorado em 18 de maio. Além destas insti-
tuições, outras esferas de acompanhamento e controle foram criadas, além de 
Varas Criminais especializadas em crimes contra crianças e adolescentes. Se-
gundo o site da UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância, este 
órgão adotou em meados de 2000 o Protocolo Facultativo para a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, que trata da venda de crianças, exploraçãosexual 

e pornografia infantis. Vários países aderiram, a exemplo do governo brasileiro que promulgou tal protocolo em 
2004. (UNICEF, 2011). 
 
            Fonte: Elo Net 
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Continuação... 

De acordo com o neurologista, dirigir um veículo é uma tarefa cognitiva e perceptiva, complexa e dinâmica, o que 
torna fundamental que a pessoa apresente um nível adequado de vigilância que á a base da atenção, coordenação mo-
tora e tempo de reação coerente com as exigências da máquina e com as ocorrências da estrada. “Por isso, a sonolên-
cia e a privação de sono colaboram para aumentar de modo considerável os riscos de acidentes veiculares, pois redu-
zem o nível de vigílancia necessária para conduzir o veículo com segurança. Quanto mais intensa a sonolência, maior 
o risco de acidente, exigindo maior esforço consciente para permanecer alerta e maior o grau de desatenção e redução 
dos reflexos”, ressalta o médico. Portanto, ao perceber sintomas significativos de sonolência, o motorista deve imedi-
atamente interromper a condução do veículo para evitar a ocorrência iminente de um acidente. 

“A sensação de sonolência é o marcador mais robusto e confiável de risco de vida para o motorista e para os outros 
usuários da via. Por esta razão, a percepção da intensidade do sono deve ser respeitada, bem como devem ser evitada 
a automedicação para manter-se acordado, pois a vida é mais importante que o cumprimento do prazo”, alerta o mé-
dico. 

O especialista ilustra a gravidade da sonolência afirmando que estudos comprovam que uma noite de sono não dor-
mida produz déficits operacionais em motoristas profissionais semelhante ao gerado por um nível de alcoolemia de 
0,10%, sendo que no Brasil a “Lei Seca” determina que o consumo máximo de álcool antes de assumir o volante é 
quase zero – 0,2 grama por litro de sangue. 

Principais distúrbios do sono 

• Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS): caracterizada pelo ronco (tradução sonora que indica diminuição 
do espaço da via aérea superior durante a passagem do ar) e repetidas obstruções da via aérea superior. A obstrução 
ocorre pelo fechamento completo (apneia), parcial (hipopneia), esforço respiratório ou limitação ao fluxo aéreo. Tra-
ta-se de uma doença grave, que pode surgir desde a infância até a terceira idade, mas tem incidência maior nos ho-
mens, na faixa etária de 35 a 65 anos. Os sintomas mais comuns são fragmentação do sono, sonolência diurna e can-
saço, comprometimento da capacidade de concentração e da memória, bem como aumento da irritabilidade. Em al-
guns casos, mesmo tratando a apneia, o indivíduo ainda sente sonolência residual, que precisa ser tratada. 

 

• Insônia: é o sono inadequado ou baixa qualidade devido a um ou mais fatores como dificuldade para iniciar o sono, 
acordar frequentemente durante a noite com dificuldade para voltar a dormir, acordar muito cedo pela manhã e sono 
não revitalizante. 

Quando ocorre só por uma única noite ou por poucas semanas é chamada de insônia transitória. Se os episódios 
ocorrerem de tempos em tempos é chamada intermitente, se tornando crônica quando ocorre na maioria das noites e 
por um mês ou mais. Afeta homens e mulheres de todas as idades, embora pareça ser mais comum nas mulheres 
(especialmente após a menopausa) e em pessoas com mais 60 anos de idade. Seus principais sintomas são falta de 
energia, dificuldade de concentração e irritabilidade.   

• Transtorno do ritmo circadiano do sono associado ao trabalho em turnos: é um distúrbio do sono resultante do de-
sajuste do ritmo do sono e da vigília (estado de alerta) do indivíduo com o ritmo ambiental (noite e dia), gerando pre-
juízo nas atividades sociais e de trabalho dos pacientes. Assim, no transtorno do ritmo circadiano associado ao traba-
lho em turnos, o ritmo biológico do indivíduo não é mesmo exigido pelo seu turno de trabalho devido a mudanças 
frequentes de turno ou trabalho no período em que o indivíduo normalmente estaria dormindo. A porcentagem da 
população afetada por este tipo de problema depende de vários fatores, mas costuma ser maior em cidades grande, 
onde há um grande de número de trabalhadores em turnos. Os pacientes apresentam queda de rendimento no traba-
lho e têm grandes possibilidades de que cometa erros em tomadas de decisão e sofra com úlceras gástricas, depressão, 
problemas na gravidez, problemas isquêmicos no coração e faltas no trabalho. 

• Narcolepsia: é um distúrbio neurológico caracterizado por um estado de sonolência quase contínua e por crises in-
controláveis de sono durante o dia, que deixam o paciente em perigo durante a realização de tarefas comuns, como 
dirigir, cozinhar, etc. A sonolência excessiva diurna pode prejudicar a atenção, a concentração e o humor, trazendo 
consequências individuais, sociais e econômicas graves. Por ser pouco conhecida, os pacientes muitas vezes não pro-
curam tratamento médico e são tachados de preguiçosos e dorminhocos. Os pacientes sofrem também com baixa 
concentração de atenção; problemas de memória e sono noturno fragmentado com múltiplos despertares e pesadelos. 
Outros sintomas são: Cataplexia – perda reversível e súbita do tônus da musculatura voluntária, desencadeada por um 
estímulo emocional ou pela lembrança de uma situação emocionalmente saliente, como riso ou susto; Paralisia do 
sono – episódio breve no qual não se consegue realizar qualquer movimento voluntário, apesar de ter plena consciên-
cia o tempo todo; Alucinações hipnagógicas – geralmente acompanhadas por medo-terror. 

Fonte: Acorda para vida 
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“Para que um olho não invejasse o 
outro, Deus colocou o nariz no 
meio!” 

“Não sou detetive... mas só ando 
na pista!” 

“Casei-me com Maria, mas viajo 
com Mercdes” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL julho/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  29.086 

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 621.010 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,875  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Condução na chuva 

 Durante a chuva ou com o asfalto molhado, o condutor 
deve aumentar a distância em relação ao veículo que tra-
fega à sua frente e diminuir a velocidade. Assim, é possí-
vel evitar freadas bruscas, que nessas condições elevam o 
risco de derrapagens e aquaplanagens. 
 As borrachas das palhetas do limpador de parabrisa pre-
cisam estar em bom estado de conservação, para que a 
chuva afete o menos possível a visibilidade do condutor. 
As palhetas devem ser trocadas uma vez por ano. 
 Outro cuidado importante é com os faróis, que devem 
estar sempre acesos. Em caso de chuva muito forte, o 
motorista deve procurar um lugar seguro e, assim que 
possível, parar o veículo. Não pare sobre a pista e evite 
parar nos acostamentos.  

Humor 

Desconto em imposto já é uma realidade para quem adota ações para a preservação do meio ambi-
ente  

Você, com certeza, já se perguntou: o imposto que eu pago ajuda a preservar o meio ambiente? Já há impostos sendo 
usados a favor da qualidade de vida. 
 O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, tem uma fatia destinada ao meio ambiente. O municí-

pio que protege áreas verdes e nascentes de água doce e dá destinação adequada ao lixo e ao esgoto, entre outras ações ambientais, rece-
be uma porcentagem do ICMS arrecadado pelo estado. 
 É o ICMS ecológico. Quanto maior a ação municipal em favor do meio ambiente, maior a fatia que a cidade vai receber. Hoje, 17  esta-
dos aplicam o ICMS ecológico, que varia de 1% a 5% do total do imposto arrecadado. 
 “O caminho foi aberto pela Constituição de 1988, que abriu a possibilidade dos estados legislarem a respeito desse tema. O pr imeiro 
estado a criar o ICMS ecológico foi o Paraná. Na sequência, veio São Paulo. Vários estados foram legislando a respeito desse tema”, diz 
Flavio Ojidos, consultor do site ICMS Ecológico. 
 Desde 2009, quando adotou o ICMS ecológico, o estado do Rio de Janeiro registrou 27 novas áreas verdes de conservação, o equiva-
lente a 70 mil campos de futebol. Não são só os municípios, no entanto, que saem ganhando por preservar o meio ambiente. O cidadão 
que adota algum tipo de ação sustentável tem desconto direto no imposto. É o IPTU verde. Não há um levantamento exato de quantas 
prefeituras já aderiram ao IPTU verde, mas certo mesmo é que o desconto pode chegar a 20% do imposto. 
             Fonte: O Globo 


