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 Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, (Fazenda do 
Pombal, batizado em 12 de novembro de 1746 — Rio de Janeiro, 
21 de abril de 1792) foi considerado líder da Inconfidência Mineira, 
primeiro movimento de tentativa de libertação colonial do Brasil. 
Ganhou a vida de diferentes maneiras, além de militar no posto de Alferes (oficial do exérci-
to), foi tropeiro, minerador, comerciante e se dedicou também às práticas farmacêuticas e ao 
exercício da profissão de dentista, o que lhe valeu o apelido de Tiradentes.  

  A Inconfidência Mineira foi um movimento ocorrido nos séculos XVII e XVIII que 
tinha como objetivo a separação do Brasil do domínio de Portugal. Naquela época, o Brasil 
proporcionava grandes lucros aos portugueses por meio de suas riquezas minerais, isto é, ou-
ro e diamantes. Contudo, essas riquezas estavam começando a se tornar escassas. Além disso, 
muitos não pagavam o quinto, uma espécie de imposto cobrado pela coroa sobre todo o ouro 
encontrado na colônia. Dessa forma, o lucro de Portugal começou a cair. Reagindo a essa si-
tuação, os portugueses passaram a exercer um controle mais rígido sobre as riquezas e a au-
mentar os impostos. Tais medidas desagradaram a elite de Minas Gerais, que estava significa-
tivamente influenciada pelas ideias iluministas importadas da Europa. 

 Os principais planos dos inconfidentes eram: estabelecer um governo republicano 
independente de Portugal, criar indústrias no país que surgiria, uma universidade em Vila Rica 
e fazer de São João Del Rei a capital. Seu primeiro presidente seria, durante três anos, Tomás 
António Gonzaga, após o qual haveria eleições. Nessa república não haveria exército – em 
vez disso, toda a população deveria usar armas, e formar uma milícia quando necessária. Há 
que se ressaltar que os inconfidentes visavam a autonomia somente da província das Minas 
Gerais, e em seus planos não estava prevista o direito de autonomia da população feminina. 

 O movimento não teve sucesso e os inconfidentes foram presos. Embora não tenha 
sido o idealizador do movimento, Tiradentes teve papel importante na propagação das ideias 
revolucionárias junto ao povo, tentando com isso arregimentar adeptos. Foi traído pelo Coro-
nel Joaquim Silvério dos Reis e ficou preso por três anos, esperando seu julgamento. Todos 
os outros homens envolvidos na Inconfidência Mineira escaparam de uma pena maior, já que 
possuíam muitos bens; a maioria optou pelo exílio. Apenas Tiradentes foi condenado à pior 
das punições: em 21 de abril de 1792, foi enforcado e esquartejado. 

 Tiradentes é reconhecido como mártir da Inconfidência Mineira, patrono cívico do 
Brasil, patrono também das Polícias Militares dos Estados e herói nacional. O dia de sua exe-
cução é feriado nacional. A cidade mineira de Tiradentes, antiga Vila de São José do Rio das 
Mortes, foi renomeada em sua homenagem. 

 

   

          

          

Tiradentes 

Fontes: Wikipédia, Brasil Escola, Histórias 

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 

 Paixão de Cristo e Sexta-feira Santa: 18 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 

(Liberdade ainda que tardia) 
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Planeta já sofre impacto de mudanças climáticas 
   Mudança climática não é um problema para o fim do século. Acontece agora, 
causando impactos no ambiente e nos seres humanos em todos os continentes e 
através dos oceanos. 

  No futuro, amplificará os riscos já relacionados ao clima e criará novas ameaças 
para os sistemas naturais e humanos. E, por enquanto, o mundo está muito pou-
co preparado para lidar com a situação. 

Em poucas palavras, esse é o quadro pintado pelo Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC) na segunda parte do seu quinto relatório, di-

vulgado no dia 30/03/2014, em Yokohama, no Japão. 

A mensagem está presente no Sumário para Formuladores de Políticas, uma introdução não técnica do docu-
mento de mais de 2 mil páginas e 30 capítulos, que trata dos impactos, adaptação e vulnerabilidade às mudanças 
climáticas. 

Com a constatação de que o mundo já está pagando a conta pelas emissões desenfreadas de gases do efeito estu-
fa ocorridas desde a Revolução Industrial, o relatório aponta que ainda há oportunidades para lidar com os ris-
cos. 

Na maior parte dos casos, medidas sérias de adaptação podem fazer com que riscos que seriam de alto nível, se-
jam médio ou baixo. 

No entanto, quanto mais tempo se levar para fazer isso, a dificuldade vai aumentar, assim como os custos. 

"Magnitudes crescentes de aquecimento aumentam a probabilidade de impactos severos, generalizados e irrever-
síveis", afirma o sumário. E haverá um limite além do qual talvez não haja mais o que fazer. 

"A mensagem mais importante do relatório é que a gestão da mudança climática é um desafio de gerenciamento 
de riscos. Vemos uma ampla gama de possíveis resultados - alguns deles muito sérios. E vemos as mudanças cli-
máticas interagindo com outros fatores, muitas vezes agindo como multiplicador das ameaças", disse ao Estado 
o pesquisador americano Chris Field, co-presidente do Grupo de Trabalho 2, que elaborou o texto. 

"O problema real não é se teremos 2ºC ou 3ºC de aquecimento, mas se uma seca, por exemplo, vai aumentar a 
propensão a incêndios - que, uma vez que começam, se estendem por milhares de quilômetros quadrados. É 
uma questão de gerenciamento de risco." 

O relatório destaca experiências feitas ao redor do mundo, mas em escala muito pequena. "As pessoas tendem a 
pensar que um passo gigante vai resolver tudo. Porém, talvez sejam necessários 500 pequenos passos." 

 

Dimensão humana 

Os impactos já observados afetam a agricultura, a disponibilidade de água, a saúde humana, os ecossistemas no 
continente e nos oceanos, e alguns modos de vida. Em geral, os problemas têm ocorrido em todo o mundo, se-
jam países ricos ou pobres, mas o grau de vulnerabilidade varia. 

Ao longo do século 21, as mudanças climáticas podem "desacelerar o crescimento econômico, fazer com que a 
redução da pobreza seja mais difícil, erodir ainda mais a segurança alimentar e criar novas armadilhas da pobreza, 
particularmente nas áreas urbanas e pontos onde há muita fome", diz o relatório. 

Segundo Field, ao contrário dos textos anteriores do IPCC, este teve um foco maior na "dimensão humana". 
"Mais atenção sobre como as pessoas serão afetadas pode ajudar a garantir que elas saiam de uma condição de 
fome ou violência e tenham uma vida mais confortável." 

A iniciativa foi bem recebida por ONGs ambientalistas que acompanharam os trabalhos na semana que passou. 

Um dos temas aprofundados foi a segurança alimentar. Em 2007, o IPCC colocava, por exemplo, a possibilidade 
de que regiões mais altas e frias poderiam se beneficiar se tornando mais aptas para a agricultura - o que talvez 
compensasse perdas em outras regiões. 

Agora, o texto é claro em mostrar que o que temos visto são apenas impactos negativos. E destaca a relação mais 
abrangente do problema, relacionado com o aumento de preços dos alimentos. 

  

 
Fonte: Veja 
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 Novas regras para alterações no sistema de suspensão dos veículos 
 

Publicada no dia 26/03/2014, a Resolução 479 do CONTRAN estabelece novas regras para alteração das carac-

terísticas originais da suspensão de veículos automotores.  

 

Para os  veículos com até 3500 kg de PBT, a suspensão pode ser do tipo regulável e a altura mínima do solo é de 

10 cm.  

 

Nos veículos com PBT superior a 3500 kg, o nivelamento da longarina não pode ser maior que 2 graus, deve ser 

respeitada a NBR NM—ISSO 1726 e a suspensão dianteira não pode ser alterada, salvo instalação de sistema de 

tração ou inclusão de eixo direcional. 

 

As alterações devem ser incluídas como observação da documentação do veículo. 

 

 

 

 

 

Fonte: DENATRAN 

Altura mínima permitida 

Inclinação aceita 

Inclinação não permitida 



Impresso em papel reciclado 

“Mais cínico que político em ano 
eleitoral!”  

“Mais rodado que catraca do metrô  
da estação da Sé”  

“Dá uma de cariado e cai da bo-
ca!” 
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INDICADORES SSMAQ GERAL mar/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  28.132 

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 589.234 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,877  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Humor 

Em entrevista ao Estado, o presidente da Confedera-

ção Nacional dos Municípios (CFN), Paulo Ziulkos-

ki, disse que eles pediram na segunda-feira a prorro-

gação do prazo para erradicação. "Deixamos claro 

que não é apenas a questão da data. Os municípios 

precisam de financiamento, mão de obra e estrutura 

técnica para que a lei seja efetivamente cumprida." 

De acordo com estudo do Instituto de Pesquisa Eco-

nômica (Ipea), divulgado em 2012, o País ainda tem 

2.906 lixões em 2.810 municípios. 

 

Fonte: Estadão 

Cidades pedem mais  tempo  para  fim de lixões 

 

A cinco meses de entrar em vigor, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ainda provoca debates sobre 

os prazos estipulados e sobre a responsabilidade de diferentes setores da sociedade no reaproveitamento dos resíduos. 

"É uma dificuldade porque, quando a lei fala de responsabilidade compartilhada, ela está inserindo a indústria, o comér-

cio, o consumidor e o poder público. Resta definir qual é a parcela de responsabilidade de cada um desses atores", disse 

o diretor vice-presidente da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb), Nelson Bugalho, no seminá-

rio realizado no dia 26/03/2014, na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 

(Fecomércio SP). 

Além do reaproveitamento, foi discutida no evento a possibilidade de não cumprimento de prazos. Entre os exemplos, 

está a erradicação dos lixões - que deveria, segundo a lei, ocorrer também em agosto. "A nossa missão é cumprir a lei. 

Sabemos, entretanto, que os municípios estão legitimamente preocupados com isso. O que vai acontecer agora é um 

processo político de negociação com o Congresso e com a Casa Civil, disse o Secretário de Recursos Hídricos e Ambi-

ente Urbano do Ministério de Meio Ambiente , Ney Maranhão. 


