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Fontes: Wikipédia e Academus 

Agenda: 
 Dia da Natureza e de São Francisco de Assis: 04 outubro 

 Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças: 12 de outubro 

 Dia do Professor: 15 de outubro 

 Dia Mundial da Alimentação e do Instrutor de Trânsito:  16 de outubro 

 Dia do Médico: 18 de outubro 

 Dia da Democracia e do Dentista: 25 de outubro 

 Dia de São Judas Tadeu: 28 de outubro 

 Dia Nacional do Livro: 29 de outubro 

 

Agenda: 
 Dia de Todos os Santos : 01 novembro 

 Dia dos Finados: 2 de novembro 

 Dia do Soldado Desconhecido: 11 de novembro 

 Dia Nacional da Alfabetização:  14 de novembro 

 Dia da Proclamação da República: 15 de novembro 

 Dia Nacional da Consciência Negra: 20 de novembro 

 Dia do Engenheiro e do Técnico de Segurança do Trabalho: 27 de novembro 

 Dia Mundial de Ação de Graças: 29 de novembro 

 

 

 

A Proclamação da República Brasileira foi um episódio da história do 
Brasil, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou o regime 
republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império do Brasil, 
pondo fim à soberania do Imperador Dom Pedro II. 

A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na praça da 
Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do exército brasileiro, liderados 
pelo marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de estado, sem o uso de violência, depondo o Im-
perador do Brasil, D. Pedro II, e o presidente do Conselho de Ministros do Império, o visconde de 
Ouro Preto. 

Foi instituído, naquele mesmo dia 15, um "Governo Provisório" republicano. Faziam parte deste 
"Governo Provisório", organizado na noite de 15 de novembro, o marechal Deodoro da Fonseca co-
mo presidente da república e chefe do Governo Provisório, marechal Floriano Peixoto como vice-
presidente, e, como ministros, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, Campos Sales, 
Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Wandenkolk, todos membros regulares da 
maçonaria brasileira. 
 

Fonte: Portal da educação  

      A proclamação da República 

 

 

Há 39 anos, o poeta gaúcho Oliveira Silveira sugeria ao seu grupo 
que o 20 de novembro fosse comemorado como o "Dia Nacional 
da Consciência Negra", pois era mais significativo para a comunida-
de negra brasileira do que o 13 de maio. "Treze de maio traição, 
liberdade sem asas e fome sem pão", assim definia Silveira o "Dia 
da Abolição da Escravatura" em um de seus poemas. Em 1971 o 20 
de novembro foi celebrado pela primeira vez. A idéia se espalhou 
por outros movimentos sociais de luta contra a discriminação racial 
e, no final dos anos 1970, já aparecia como proposta nacional do 
Movimento Negro Unificado. 

Dia da Consciência Negra é uma data para a reflexão de todos nós brasileiros. Durante o período da 
escravidão, os negros sofreram inúmeras injustiças. E ás custas do seu sofrimento nas senzalas, nos 
campos e nas cidades, foi erguido tudo o que havia no Brasil daquela época. Os negros resistiram de 
diversas formas, nas muitas revoltas, fugas e com a formação de quilombos em várias partes do país. 
Assim, surgiu o Quilombo dos Palmares e o seu sonho de liberdade, que teve como principal líder 
Zumbi. 

Veio a Abolição em 1888, o Brasil mudou e hoje é uma das maiores economias do mundo. No entan-
to, os negros continuaram em situação de desigualdade, ocupando as funções menos qualificadas no 
mercado de trabalho, sem acesso às terras ancestralmente ocupadas no campo, e na condição de maio-
res agentes e vítimas da violência nas periferias das grandes cidades. Sua luta, inspirada em Zumbi e 
em outros heróis negros que tombaram ao longo do caminho, precisava continuar. 

Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, e seu corpo foi exibido em praça pública para semear 
o medo entre os escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito foi oposto, despertando em 
muitos a consciência de que era preciso lutar contra a escravidão e as desigualdades, como Zumbi ou-
sou fazer. A memória deste herói nacional, no Dia da Consciência Negra, nos compromete com a 
construção de uma sociedade na qual todos tenham não apenas a igualdade formal dos direitos, mas a 
igualdade real das oportunidades. 

Fontes: IBGE e ACDS  

      Dia da Consciência Negra 
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  RESOLUÇÃO N º  455, DE  22 DE OUTUBRO  DE 2013. 

 

 

Concede prazo de 180 dias para realização do curso especializado para transporte de  cargas indivisíveis de  que  trata  o  

item  6.5  do Anexo  II  da  Resolução CONTRAN nº 168 de 14 de dezembro de 2004, e dá outras providências. 

O transporte de cargas indivisíveis exige, além dos itens do equipamento, formação específica do condutor. Por diversas 

dificuldades o CONTRAN não conseguia que, na prática, fosse exigido para esses transportadores. 

Esta Resolução concede o prazo de 180 dias a partir do dia  23/10/2013, data em que ela foi publicada. 

O curso de formação para esse transporte prevê uma carga de 50 horas/aula e deve constar na CNH. 

Celular é o campeão da distração ao volante 
Em sua maioria, as novas tecnologias para aumentar a segurança dos carros atu-

am para prevenir e mitigar a distração dos motoristas ao volante, a exemplo de 

avisos de colisão, sistemas autônomos de frenagem e correção da direção e velo-

cidade. E uma das principais distrações causadoras de acidentes é o uso de celu-

lares e smartphones que, segundo a Organização Mundial de Saúde, aumentam 

em 400% o risco de acidentes. Por sua vez, montadoras e desenvolvedores de 

aplicativos, estão investindo em equipamentos e programas que inibem esse ris-

co, a exemplo dos suportes Mylink da GM e o SYNC da Ford, que possui bluetooth para integração, permite o ativamento 

por voz dos smartphones e faz a leitura de mensagens de texto. Tudo para não fazer o motorista tirar os olhos da via e as 

mãos do volante. 

Apenas no estado de São Paulo, com a maior frota do país, o uso de aparelhos móveis ao volante já é a quarta maior causa 

de acidentes, apontam dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), em 2012. Segundo a Associação, 

um motorista leva até quatro segundos para pegar o telefone, mais cinco para discar o número, o que a 50 quilômetros por 

hora equivale a 125 metros sem olhar para o caminho. Uma pesquisa de 2011 da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-

matologia corrobora com essa realidade, mostrando que 23% dos motoristas que afirmaram ter enfrentado alguma situação 

de risco tiveram a atenção desviada por estar falando ao celular ou tentando atender uma ligação. Um estudo do Transport 

Research Laboratory, órgão do governo britânico, comparou em um simulador o comportamento de condutores enviando 

mensagens de texto quando estão focados apenas na estrada. Ficou comprovado que o tempo de resposta aumenta em 

37% sem a distração e o motorista, claro, tem maior controle do volante, da velocidade e da distância do veículo à frente. 

Ao escreve, no entanto, o risco se equipara ao de estar intoxicado. 

No Brasil, o uso do celular ao volante se reflete nas multas de trânsito, revela o Denatran, sendo a infração do artigo 252 do 

Contran a segunda mais documentada, atrás apenas do desrespeito ao limite de velocidade. Por dia, na cidade de São Paulo, 

cerca de 1.600 carros são multados por esse motivo. Entre 2010 e 2011 houve um aumento de 30% nesse tipo multas. Po-

rém, um estudo da Universidade de Brasília calcula que, a cada 10.000 motoristas que falam ao celular, somente um é fla-

grado pelos fiscais. Isso se deve muitas vezes ao uso de viva-voz, fones e carros equipados com integração bluetooth. Estu-

dos da NHTSA mostram que cognitivamente a distração com o uso desse tipo de tecnologia é semelhante ao de conversar 

com um passageiro, mas no Brasil também é proibido pela lei que não faz distinção clara de seu uso. Caso o motorista seja 

flagrado falando ao telefone, mesmo com as duas mãos no volante, será obrigado a pagar a multa de 85,13 reais e levar qua-

tro pontos na carteira. 

Fonte: Veja 

Relembrando dicas de Boletins anteriores (novembro 2012) 

Fonte: DENATRAN 
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Você sabe a diferença entre gordura boa e ruim? 
A BBC listou algumas informações importantes sobre os três tipos de gorduras en-
contradas em nossa dieta diária. 

 

O consumo de gordura saturada é um assunto recorrente, e na Grã-Bretanha produtores e 
vendedores de alimentos se comprometeram em reduzir os níveis deste tipo de gordura em 
seus produtos. 

Porém, além da gordura saturada, outros tipos de gordura estão presentes, naturalmente ou artificialmente, nos alimentos, 
como as insaturadas e as gorduras trans. 

Nem toda gordura é ruim, uma pequena porção na dieta pode ajudar o organismo a absorver determinados nutrientes. E 
gordura pode ser também uma fonte de energia, proporcionando ácidos graxos essenciais e algumas vitaminas, como as vita-
minas A e D. 

Então, qual é a diferença entre a gordura boa e a ruim? E quais devemos consumir em maior ou menor quantidade? A BBC 
listou algumas informações importantes sobre os diferentes tipo de gorduras encontradas em nossa dieta. 

Gordura saturada 

 De acordo com o NHS Choices, o site do serviço nacional de saúde da Grã-Bretanha que dá conselhos de como ter uma 
vida saudável, diminuir o consumo de comidas que são ricas em gordura saturada é importante como parte de uma boa di-
eta. 

Tais alimentos incluem manteiga, banha de porco, chocolate, bolos, massas folhadas, e produtos feitos com carne, como 
salsichas e tortas salgadas. 

A maioria das pessoas consome gordura saturada em grande quantidade: cerca de 20% mais que o máximo recomendado, 
segundo estudos feitos pela British Dietetic Association. 

A recomendação atual do Departamento de Saúde da Grã-Bretanha diz que em média os homens não devem comer mais 
que 30g de gordura saturada por dia, enquanto as mulheres não devem comer mais que 20g. 

Uma dieta rica em gordura saturada pode aumentar os níveis de lipoproteína de baixa densidade, ou "colesterol ruim", no 
sangue ao longo do tempo, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Mas esse risco foi recentemente contestado. 

Em um artigo no "British Medical Journal", o cardiologista Aseem Malhotra diz que gordura saturada tem sido "demonizada 
por décadas", e evidências científicas não comprovaram sua relação com doenças cardíacas. 

Ele diz que a indústria alimentícia compensou a diminuição dos níveis de gordura saturada com o aumento da quantidade de 
açúcar. 

Gordura insaturada 

 Uma dieta composta por gorduras insaturadas pode ajudar a diminuir os níveis do colesterol ruim no sangue e aumentar os 
níveis de lipoproteína de alta densidade, também conhecido como bom colesterol. 

Gorduras saturadas podem ser substituídas em uma dieta balanceada com gorduras mais saudáveis, como as monoinsatura-
das e as poli-insaturadas, que são encontradas em muitos alimentos, que incluem: peixes como salmão, sardinha e cavalinha; 
sementes e nozes; óleos de girassol e oliva; frutas, legumes e verduras, incluindo o abacate. 

Estes peixes têm uma boa quantidade de gordura poli-insaturada ômega-3, e são a fonte mais rica desse tipo específico de 
gordura. O ômega-3 ajuda a diminuir os níveis de diacilglicerol no sangue, a prevenir a coagulação do sangue, e a manter um 
ritmo cardíaco regular. 

A British Heart Foundation, diz que devemos comer duas porções de peixe por semana, e uma delas deve ser rica em ôme-
ga-3. A fundação também recomenda o consumo de uma pequena quantidade de gordura monoinsaturada, encontrado no 
óleo de oliva, no abacate e nas nozes, para ajudar a manter os níveis de colesterol saudáveis. 

Gorduras trans 

 O terceiro tipo de gordura também encontrada na dieta é a trans. Gorduras trans naturais são encontradas em níveis baixos 
em alguns alimentos, como carne e produtos derivados do leite. 

As gorduras trans artificiais são feitas a partir de um processo de hidrogenação do óleo, e são conhecidas como gordura hi-
drogenada. Esse tipo de gordura pode ser usado para fazer frituras. 

Gorduras trans artificiais também podem ser encontradas em comidas processadas, como biscoitos e bolos, e são as vezes 
usadas para prolongar a vida dos produtos nos prateleiras. 

Uma dieta rica em gorduras trans pode também levar a altos níveis de colesterol ruim no sangue. Porém, o NHS Choice diz 
que reduzir a quantidade de gordura saturada é mais importante do que reduzir a quantidade de gordura trans. 

 

Fonte: BBC 
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“Me chama de beagle e me leva pra 
casa!” 

“Deus é fiel... O Candinho não!” 

“Não é o empregador que paga o 
meu salário. É o cliente.” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
Outubro 
2013 

1 Horas-homem de exposição ao risco  22.897 

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 447.630 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,877  

10 RNC interna 4 

11 Reclamação de cliente 0 

Desperdício de alimentos é mais do que suficiente para acabar com o flagelo global 

 
Quase um bilhão de pessoas, em várias partes do planeta, passam fome diariamente. E o problema maior nem é a escas-

sez de alimentos, alerta o pesquisador e diretor técnico do Projeto Fome, Fábio Vitta. A questão está no desperdício, diz 

ele, que apresentou, no dia 25/10 dados no painel “Resíduos de alimentos, desperdício e combate à fome” no segundo 

dia da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, em Brasília, sob a organização do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), divulgado dia 

16 de outubro, de 30% a 50% de tudo o que o mundo produz em alimentos vão parar em lixões e aterros sanitários, são 

incinerados ou servem de alimento a animais. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), o mundo gasta, 

por ano, cerca de R$ 534 bilhões na tentativa de amenizar o problema da fome. E a perda de alimentos chega à casa dos 

R$ 1,5 trilhão. 
Fonte: MMA 

Metáfora 

Diferença entre o foco no problema e foco na 

solução 

No início da corrida espacial, os Estados Unidos enfrenta-

ram um problema com a caneta, que não escrevia com a 

gravidade tão baixa. 

Gastaram quase 12 milhões de dólares entre consultoria, 

projeto e execução. Criaram uma caneta que escrevia em 

qualquer posição e superfície, inclusive em baixo da água. 

Os russos, frente ao mesmo problema, resolveram usar o 

lápis. 

Humor 


