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 Decretado em 2006 pela Down Syndrome Internacional 
(DSI), ONG que reúne entidades ligadas à Síndrome de Down em 
todo o mundo, o Dia Internacional da Síndrome de Down tem 
como principal objetivo conscientizar a população sobre a questão 
da inclusão, propondo uma sociedade melhor. A data (21/3), ou 
3/21 na grafia americana, faz referência aos 3 cromossomos núme-
ro 21 que caracterizam a Síndrome de Down e foi ideia do geneti-
cista Stylianos E. Antonarakis, da Universidade de Genebra. 

 Por ser um dos países mais empenhados para promover a data, em 2010 a Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) solicitou o apoio do Governo 
brasileiro para que 21 de março entrasse no calendário oficial da ONU, o que aconteceu no 
ano seguinte. Uma das responsáveis para que isso acontecesse foi a jornalista Patrícia Almei-
da, única latino-americana membro da DSI: “Cada país tem suas características na hora de 
promover a data. A Rússia, por exemplo, é famosa por realizar diversos eventos com médi-
cos. Já no Brasil o foco é a pessoa com Síndrome de Down. A data é importante para reforçar 
que eles são cidadãos como quaisquer outros e merecem condições adequadas de vida”, expli-
ca. 

 Além de exercer as funções de jornalista e de ativista, Patrícia realiza uma ainda mais 
sublime: é mãe e tem uma filha com Síndrome de Down: “Quando Amanda nasceu, tomei 
um susto. Você é pego de surpresa, é inegável e pensei ‘por que eu?”. 

 Quem tem a mesma opinião da jornalista é a dona de casa Maria do Carmo, que tem 
uma filha com trissomia 21: “O dia 21 de março é muito importante 
porque dá mais visibilidade já que, na maioria das vezes, as deficiên-
cias intelectuais são esquecidas. É o momento de propor a autonomia 
no campo do trabalho, da educação inclusiva. O país precisa se mobi-
lizar e voltar seus olhos com mais carinho para pessoas como a mi-
nha filha. Ainda temos que melhorar muito em diversos aspectos”, 
alerta. 

 Mesmo com casos de preconceito e exclusão, para Patrícia o 
saldo é bastante positivo e há muitos motivos para comemorar: 
“Nesses últimos dez anos, a mídia ajudou a massificar a informação e 
o assunto começou a fazer parte do cotidiano de muita gente. A no-
vela Páginas da Vida (a trama principal incluía uma criança com Sín-
drome de Down renegada pela avó) foi um verdadeiro divisor de á-
guas, por exemplo. Se olharmos para trás, não tínhamos tantas crian-
ças com síndrome matriculadas em escolas regulares. É uma conquis-

ta”, destaca. 

  

Dia Internacional da Síndrome de 
Down 

Fontes: Movimento Down e APAE Brasil 

Agenda 

Carnaval: 04 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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Cuide-se para conduzir com mais saúde 
  Dirigir um veículo automotor parece uma tarefa simples e sem consequên-
cias para nosso organismo, mas os maus hábitos e o excesso de horas ao vo-
lante podem ocasionar grandes lesões e doenças que influenciam em nossa 
segurança viária. Lesões de costas, pescoço, problemas cardiovasculares, 
transtornos digestivos e alterações de sono figuram entre os principais pro-
blemas que afetam os motoristas profissionais. 

Assim reflete o estudo Segurança e Saúde para Motoristas de Mercadorias, 
elaborado pela Fundação Mapfre, em colaboração com o Centro de Estudos 
de Prevenção e Saúde Laboral (Cepsal) e a Associação de Especialistas em 

Prevenção de Riscos Trabalhistas (Aepsal), da Espanha. 

Este estudo estabeleceu que as doenças que mais afetam este grupo são "as de origem cardiovascular, transtornos 
do sistema locomotor, doenças respiratórias, úlceras gástricas e uma série de alterações relacionadas com a falta 
de ergonomia no local de trabalho e uma carga mental excessiva, que provocam problemas de postura e altera-
ções do comportamento". 

Para Julio Laria, diretor-geral do Instituto de Segurança Viária da Fundação Mapfre, o motorista profissional rea-
liza um "trabalho muito exigente" e sobre o qual é preciso vigiar muito de perto seu sobrepeso. Para Laria, o so-
brepeso e o sedentarismo são dois aspectos que influenciam de maneira determinante no surgimento de proble-
mas de inércia, cardiovasculares, de postura e digestivos. 

"O mais recomendável é manter um peso razoável, ter uma dieta o mais ajustada possível para evitar o sobrepeso 
e que não degenere em outras doenças", disse. 

A maioria das doenças que estes trabalhadores desenvolvem, vinculadas à sua profissão, é relacionada com movi-
mentos repetitivos e posturas sustentadas (tendinite e epicondilite); com o sedentarismo (alterações cardiovascu-
lares); com alimentação inadequada (transtornos digestivos) e hábito tabáquico e alcoólico (bronco e cardiopati-
as). 

Além disso, os motoristas de mercadorias sofrem outro tipo de lesões quando realizam trabalhos anexos a sua 
atividade principal. Estas são: deslocamentos, entorses e torções, assim como ferimentos superficiais, ocasiona-
das principalmente por manipulação de todo tipo de carga. 

Vigiar a saúde dos motoristas 

A Fundação Mapfre aconselhou "realizar pausas para fazer alongamentos, relaxar os músculos, mudar a posição 
do corpo nos descansos, e esticar os músculos suavemente para evitar contraturas". 

Realizar exercício físico de forma habitual, reduzir o consumo de álcool e tabaco, e manter hábitos alimentares 
saudáveis estão entre as recomendações que os motoristas devem seguir para evitar doenças cardiovasculares. 

Os fabricantes de automóveis trabalharam muito em ergonomia e em proteção de determinadas partes do corpo 
dos motoristas. "Progrediu-se muito em questão de pescoço e cabeça, partes que mais sofrem em caso de aciden-
te", disse Laria, reivindicando mais e melhores áreas de descanso para estes profissionais. 

A fadiga 

Precisamente, o descanso é um aspecto a vigiar por um grupo que sofre um grande estresse laboral por causas 
como a adaptação a diferentes horários, longos períodos fora do domicílio particular, o isolamento e o risco de 
sofrer acidentes. 

"Se a isto for somado o cansaço físico, descobrimos que a população de motoristas de mercadorias está exposta 
a um alto grau de fadiga mental", apontou o estudo da Fundação Mapfre, mas se tal cansaço é acumulativo e as 
causas que o produzem não desaparecem "pode desembocar em um cansaço crônico", mais complexo e do qual 
não é possível se recuperar com um simples descanso. 

A esta fadiga se somou nos anos o estresse perceptivo do motorista, provocado pelo excesso de informação re-
cebida no painel do veículo (velocidade, rotações do motor, temperatura interior/exterior, GPS etc.), 
"informação de grande utilidade para a tomada de decisões, mas que poderia chegar a saturar os canais de aten-
ção e percepção", apontou a Fundação Mapfre. 

 

Fontes: EFE e Saúde 
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 Evite acidentes na volta às aulas 
 

 Com o início das aulas temos maior possibilidade para o aumento no número de 

acidentes envolvendo crianças. O aumento no número de veículos nas vias e o 

aumento do período de afastamento das crianças do ambiente residencial, por 

exemplo, geram uma exposição aos mais variados riscos, além das atividades de-

senvolvidas na escola, principalmente durante o recreio. 

Entre os principais riscos, os de acidente de trânsito são os que em geral têm maior potencial de causar lesões 

graves. Só para se ter uma ideia da severidade de um acidente automobilístico, num impacto frontal a 50 km/h 

contra uma barreira rígida e indeformável, como um muro, por exemplo, é como multiplicar o peso de qualquer 

coisa dentro do veículo (pessoa ou objeto) por 40 ou 50. 

Nestas condições, uma criança de oito anos, pesando, aproximadamente, 25 kg, solta dentro do veículo, seria ar-

remessada para frente contra os bancos dianteiros e/ou para-brisa com o peso de uma tonelada. 

Se a criança estiver usando cinto de segurança comum, isso pode acarretar danos físicos significativos dependen-

do da potência da colisão, dado que a resistência de seu corpo é substancialmente inferior ao corpo de um adul-

to. 

Para minimizar esses danos, existem dispositivos de segurança apropriados para cada faixa etária e peso, por e-

xemplo, o bebê conforto, a cadeirinha ou assento de elevação. É importante que a o adquirir esse tipo de produ-

to o consumidor adquira somente aquele que possua certificação do Inmetro. 

Cuidados na hora de levar os filhos à escola 

Antes de sair com veículo transportando crianças, o condutor deve certificar-se de que todos os ocupantes este-

jam adequadamente sentados nos bancos ou em cadeirinhas especiais e com os cintos de segurança presos e ajus-

tados. O respeito às normas de trânsito ao longo de todo o deslocamento reduz muito o risco do envolvimento 

em colisões ou outros acidentes. 

Durante o trajeto, as crianças devem permanecer sentadas e presas pelo cinto de segurança. Recomenda-se tam-

bém não abrir muito as janelas para evitar que qualquer dos ocupantes do veículo coloque as mãos ou a cabeça 

para o lado de fora do veículo. Ao chegar ao destino, faça o desembarque das crianças pelo lado da calçada para 

evitar a exposição ao tráfego de veículos. 

 

Ao andar de bicicleta 

As bicicletas são tratadas pelo Código de Transito Brasileiro (CTB) como um tipo de veículo. E o deslocamento 

das bicicletas deve ser feito pelas laterais da pista de rolamento quando não houver ciclovia ou acostamento e 

excepcionalmente pelas calçadas, desde que autorizado pelo município e devidamente sinalizado. As bicicletas 

devem possuir equipamentos de segurança, como campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos 

pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. 

 

 Ao atravessar a rua 

A desatenção ao atravessar a rua é uma das principais causas de atropelamentos. Por isso, evite atitudes que cau-

sem distração, como falar ao celular e só atravesse nas faixas de pedestre. Ao aguardar para atravessar, evite ficar 

próximo ao meio-fio. Prefira ficar recuado e numa posição que permita ver com segurança a aproximação de veí-

culos. Deve-se evitar atravessar na frente ou atrás de automóveis, ônibus e caminhões porque eles encobrem ou 

dificultam a visão do fluxo de veículos. 

Vistoria de transporte escolar 

Outra dica importante para os pais, cujos filhos utilizam o transporte escolar, é para que atentem para a regulari-

dade do veículo junto ao Detran ou órgão municipal responsável. 

 

 Fontes: Criança Segura, DENATRAN e Bombeiros/ES 
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“Dizem que dinheiro é coisa do 
diabo, mas se quiser ver o diabo 
ande sem dinheiro!”  

“Dinheiro e mulher bonita só vejo 
na mão dos outros.” 

“Nós só não bebemos acetona por-
que tira esmalte dos dentes!” 
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INDICADORES SSMAQ GERAL fev/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  27.957 

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 587.456 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,877  

10 RNC interna 3 

11 Reclamação de cliente 0 

Fique atento 
 
Todos os anos, o Governo Federal, por meio da Se-

cretaria de Direitos Humanos da Presidência da Repú-

blica – SDH/PR, realiza a Campanha Nacional de 

Carnaval pelo Fim da Violência Sexual contra Crian-

ças e Adolescentes, como forma de conscientizar a 

sociedade sobre a incidência dessa prática em todo o 

país. 

Neste ano, em virtude da necessidade de uma estraté-

gia mais abrangente de comunicação para a proteção e 

defesa dos direitos de crianças e adolescentes, a mobi-

lização de carnaval seguiu a linha da Campanha Na-

cional pelos Direitos da Criança e do Adolescente, 

que ao longo dos últimos meses, abordou diversos 

temas relativos aos direitos fundamentais de meninas 

e meninos, focando na necessidade de proteção, uma 

prioridade absoluta e compartilhada entre a família, o 

Estado e a sociedade, conforme determina a Constitu-

ição Federal de 1988. 

Faça a sua parte. Fique atento aos direitos das nossas 

crianças e adolescentes e, em caso de violações, Não 

desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. PROTEJA. 

Divulgue esta campanha, procure o Conselho Tutelar 

ou Disque 100. Proteger nossas meninas e meninos de 

todas as formas de violência é uma responsabilidade 

de todos! 

Humor 


