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Dia Nacional da Caridade 
 

19 de julho é o Dia Nacional da Caridade. Essa data foi instituída por de-
creto do Presidente da República, o General Humberto Castelo Branco, 
pela Lei Nº 5.063, de 4 de julho de 1966. 

 

Para Emmanuel, caridade é amor, em manifestação incessante e cres-
cente. É o sol de mil faces, brilhando para todos, é o gênio de mil mãos, 
amparando, indistintamente, na obra do bem, onde quer que se encon-

tre, entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, por que, onde estiver o Espírito do 
Senhor aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. 

 

Para Ivomar Costa (centroemovimento.blogspot.com.br), a caridade é uma maneira específica de 
fazer o Bem. Amar é fazer o Bem. A Justiça e a Caridade são manifestações do amor. Todos po-
dem e devem fazer o bem, mas ele pode ser realizado de diversas maneiras. A ação benéfica, 
para ser considerada caridade deve atender a algumas características. Dessa forma, não se con-
funde a caridade com a generosidade. Esta é apenas uma manifestação inicial, que ao se apro-
fundar poderá se transformar naquela. 

Atos como "dar um sorriso" e "alcançar um copo d’água" são generosos, porém não são ainda 
atos caridosos. 

A Caridade é o Bem ativo: parte-se do princípio fundamental da filosofia moral espírita que diz: o 
mal é ausência do Bem; assim, quem não faz o Bem automaticamente está fazendo o mal. 

Não se faz o Bem por omissão: Não se faz caridade omitindo-se no reconhecimento das neces-
sidades dos outros, e na defesa dos direitos próprios e dos outros. Também não se faz o bem 
desrespeitando o direitos dos outros. 

A Caridade é inexigível: a justiça pode ser exigida. Uma pessoa pode "exigir", pelo simples fato 
de existir, que uma outra pessoa lhe sacie a fome. Aquela que, por exemplo, fornece o alimento, 
não precisa nem "gostar" daquela que pede, desde que de alguma maneira a alimente, estará 
sendo justa. O mesmo não acontece com a Caridade. No ato de Caridade o “ser”  deve participar 
integralmente, isto é, com os seus sentimentos e com a sua razão. O ato não precisa ter partido 
de um sentimento de compaixão. Quem ainda não conseguiu desenvolver essa virtude, deve, por 
isso mesmo, praticar a caridade. Com efeito, a pratica do Bem, na medida em que se aprofunda, 
desenvolve essa virtude considerada irmã da Caridade. 

A caridade não espera que o necessitado peça ajuda: a pessoa caridosa é proativa, ele não 
espera que os necessitados venham implorar sua atenção; ela vai em busca das "misérias ocul-
tas", dos doentes, dos analfabetos de todos os tipos, e dos esfomeados tímidos, aqueles que não 
tem coragem de expor suas dificuldades. O simples fato de alguém pedir significa que estamos 
falhando na tarefa de identificar suas dificuldades. 

Ser caridoso não quer dizer que a pessoa tenha que distribuir todos os seus bens: devemos 
praticar o Bem no limite das nossas possibilidades. Se formos nos tornar fardos para a sociedade 
então estaremos criando problemas em vez de solucioná-los. Mas é preciso ser honesto para 
identificar o que realmente podemos ou não fazer. 

A Caridade é a virtude excelente: excelência é o mais alto grau que uma ação, pessoa ou obje-
to pode atingir. Este termo, muito utilizado no mundo empresarial, na verdade surgiu das especu-
lações e dos sistemas morais. Por isso o Bem pode ser feito de diversas maneiras, pode começar 
sendo generosidade, mas somente será Caridade quando atingir o seu  grau máximo, a excelên-
cia. 

A Caridade não exige qualquer tipo de retribuição: o desinteresse pessoal é uma das virtudes 
nucleares da Caridade, por isso não se admitem retribuições, nem materiais, dinheiro, bens, etc.; 
nem imateriais, como reconhecimento, gratidão, propaganda dos feitos ou voto para qualquer tipo 
de eleição. 

          

Fontes: Centromovimento e Emmanuel 

Agenda: 
 Dia da Vacina BCG: 01de julho 

 Dia do Bombeiro: 02 de julho 

 Dia Internacional do Cooperativismo: 04 de julho 

 Dia da Liberdade de Pensamento: 14 de julho 

 Dia de Proteção das Florestas: 17 de julho 

 Dia Nacional da Caridade: 19 de julho 

 Dia Internacional da Amizade: 20 de julho 

 Dia do Colono, do Motorista, do Escritor e de São Cristóvão: 25 de julho 

 Dia do Agricultor: 28 de julho 
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Emergência no transporte de produtos perigo-
sos: o primeiro no local 
Em continuidade ao conteúdo abordado na edição passada deste boletim, iremos ver 
alguns itens importantes em casos de acidentes envolvendo veículos transportando 
produtos perigosos. 

Os veículos que transportam produtos perigosos são identificados pelo uso de sim-
bologia externa, conforme a NBR 7500, que são compostos, basicamente, de painel 
de segurança afixado nas laterais, na frente e na traseira e, com exceção de em alguns 
casos, pelo porte do rótulo de risco, afixado nas laterais e traseira. Observe que não 
são apenas os caminhões tanque que transportam produtos perigosos. Os caminhões 
de carroçaria aberta e fechada transportam tambores, bombonas, botijões e cilindros. Os rótulos de risco identificam a classe de risco 
do produto e os painéis de segurança, através de números identificam seus riscos e o produto transportado conforme a classificação da 
ONU. Quando o painel de segurança não portar números, significa que no veículo encontram-se vários produtos.  

 Se, durante a viagem, você se deparar com um acidente envolvendo esses produtos: 

1- Não se aproxime, nem mesmo para tentar socorrer o motorista. Existem produtos que liberam gases incolores e inodoros e você 
corre o risco de se intoxicar gravemente, podendo ser fatal. Mantenha-se em posição que o vento fique pelas costas, para não trazer 
vapores ou gases em casos de vazamento; 

2– Sinalize o local para evitar outros acidentes; 

3- Anote em um papel os números que estão no painel de segurança e 
a cor do rótulo de risco. Tenha o cuidado para não anotar errado, 
pois a inversão de apenas um número poderá prejudicar o atendimen-
to a emergência por parte das equipes de socorro. Procure verificar se 
há vazamento de líquido ou gases; 

4- Tente avisar os motoristas que viajam no sentido contrário ao seu 
para que não se aproximem do local e avise a Polícia Rodoviária e o 
Corpo de Bombeiros, através dos telefones 190 e 193 ou da primeira 
viatura que encontrar, informando os números anotados, a rodovia e 
o km exato do local do acidente; 

5- Se for possível e com ajuda de outros motoristas, tente impedir a 
aproximação de curiosos, porém não permita que ocupem o acosta-
mento da rodovia, pois as equipes que atenderam a emergência neces-
sitam ter acesso livre ao local; 

6- Caso o motorista esteja consciente, lembre-o que ele deve manter 
em mãos um documento chamado Ficha de Emergência, a fim de 
entregar as autoridades públicas, assim que chegarem; e 

 7- Após esse socorro inicial, afaste-se o mais distante possível do 
local. O vento pode espalhar a nuvem tóxica. Adotando esses proce-
dimentos, com certeza você estará salvando muitas vidas e contribu-
indo para o pronto atendimento da emergência.   

 

 

 

 

 

Fontes:DENATRAN e CETESB 

 

Relembrando dicas de boletins anteriores (julho de 2010) 
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No dia 17 de julho comemora-se o dia da proteção às florestas.  

O Curupira é um personagem folclórico que protege as florestas, é de origem indí-
gena, da tribo dos tupi-guaranis, e habita matas e florestas do Brasil. 

Essa lenda é muito antiga, desde a época do descobrimento do Brasil, o padre José 
de Anchieta certa vez descreveu em carta que nas terras brasileiras existiam demô-
nios que atacavam os índios, chamados de Curupira. 

O Curupira possui forma de menino, que protege florestas e animais dos caçadores e destruidores da natureza. 
Além da proteção, tem o poder de ressuscitar os animais mortos pelos homens. 

Seus cabelos são avermelhados, as orelhas grandes e pontudas, mas o que mais chama a atenção são os pés vira-
dos para trás, deixando-o com uma aparência muito estranha. Quem tenta seguir seu rastro acaba errando o ca-
minho, indo para o lado contrário. 

Na lenda do Curupira é contado que ele transforma filhos e esposas dos caçadores em presas, para que estes se-
jam sacrificados. Outra travessura do menino é quebrar os machados de homens que derrubam árvores. 

Além disso, a forma mais impressionante de assustar os caçadores e predadores da natureza é através de gritos, 
uivos e assobios que emite, apavorando-os, fazendo-os correr assustados das florestas, enquanto o menino tra-
vesso dá muitas gargalhadas. 

Na verdade, hoje em dia, os protetores das florestas são diversos profissionais, como os engenheiros florestais, 
os agrônomos, os biólogos, os educadores e gestores ambientais, etc. Eles são responsáveis por cuidar e fazer a 
preservação do planeta todos os dias, desenvolvem projetos contra o desmatamento de áreas ou para salvar espé-
cies animais que estão em extinção. 

A natureza é vida, é ela quem fornece o ar que respiramos, a chuva que abastece nossos rios, fazendo aumentar a 
quantidade de água nos mesmos, possui um ciclo de vida natural entre plantas e animais. 

Hoje já sentimos efeitos do que fizeram ontem, no amanhã o que restará para as próximas gerações?  

 
 Fonte: Brasil Escola          

Dia da Proteção às Florestas 

CONTRAN  altera limite de tolerância para fiscali-

zação de excesso de peso 

 

Em vigor a partir de 1º de julho deste ano, a Resolução 489/2014 altera os limites de tolerância para fiscalização 
de excesso de peso estabelecida pela Resolução 258/2007. 

A tolerância de 5% para excesso de peso bruto total (PBT), peso bruto total combinado (PBTC) e capacidade 
máxima de tração (CMT) permanece a mesma, assim como os 7,5% previstos para o excesso por eixo. A novida-
de é para o caso de a infração for apenas por eixo, que sobe para 10%. 

Como funciona?  

Se o veículo transitar com excesso de peso de PBT ou PBTC ou por CMT, o limite por eixo será de 7,5. 

Se o veículo não apresenta excesso de PBT ou PBTC ou por CMT, o limite por eixo será de 10%. 

A retenção do veículo por excesso de peso, e o consequente transbordo, só acontecerá, a critério do agente, 
quando esse limite ultrapassar 12,5%, para qualquer carga. 

 

Vale lembrar que os limites de tolerância são estabelecidos pelas possíveis erros nos equipamentos de medição, 
neste caso a balança, e não deve ser incorporado de forma alguma no carregamento do veículo. Portanto, os limi-
tes de peso continuam os mesmos, o que foi alterado é a margem de erro na fiscalização. 

 
 Fonte: DENATRAN          
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“Com o coração mais apertado do 
que ônibus lotado!”  

“Mais quente que fogueira de São 
João”   

“Se você está enxergando este letrei-
ro é porque está perto de mais. 
Afaste-se!” 
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INDICADORES SSMAQ GERAL junho/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  25.457 

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 523.962 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,878  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Oração do motorista 

 Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, pru-

dência e perfeito controle, para que eu possa fazer uma 

boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu que és o 

Autor da vida, fazei que eu não sofra nenhum acidente, 

não fira ninguém e nem seja causa de morte. Desperta, 

Senhor, em mim, sentimentos de bom samaritano e de 

Simão Cireneu. Dá-me calma e paciência no tráfego difí-

cil. Protege-me de toda imperícia, de todo acidente e de 

toda desgraça. juntamente comigo, ampara os meus com-

panheiros de viagem. Ensina-me a respeitar os sinais, a 

usar o veículo para o bem e a moderar-me no desejo da 

velocidade. Que a tua graça me acompanhe sempre nas 

minhas viagens. Amém! 

Humor 


