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Instituído em 1981, em São Paulo, o Dia do Deficiente 
Físico é comemorado em 11 de outubro. 
 
De acordo com o IBGE, há no Brasil 24,6 milhões de 
pessoas portadoras de deficiências. Dessas, mais de 9 
milhões são portadoras de algum tipo de deficiência 
física.  
 
Os números são significativos, existe uma população capaz de exercer funções e ocupar pos-
tos de trabalho e que, para isso, precisa de atenção e capacitação.  
 
São muitos os obstáculos enfrentados pelas pessoas portadoras de deficiências – de ordem 
social, política, econômica e cultural e não só os do cotidiano – distanciando-os bastante de 
conseguirem chegar ao ideal pretendido pelas Nações Unidas de “Participação Plena e Igual-
dade”.  
 
Infelizmente, ainda é preciso realizar muitas mudanças para que o deficiente físico se torne 
independente. Rampas nas calçadas e aumento na frota de ônibus adaptados são formas físi-
cas de tornar a sociedade mais justa, igualitária e acessível, mas a aceitação e o fim do precon-
ceito são atitudes fundamentais para que haja uma real inclusão social. 
 
Conforme o Artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada 
pelo Brasil em 2008, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condi-
ções com as demais pessoas. 
 
O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver sem Limite  foi lançado 
pelo governo federal em novembro de 2012 com o objetivo de promover a cidadania, a auto-
nomia e o fortalecimento da participação da pessoa com deficiência na sociedade, eliminando 
barreiras e permitindo o acesso aos bens e serviços disponíveis a toda a população. 
 
Na área de educação, o plano prevê a ampliação do Benefício da Prestação Continuada (BPC) 
na Escola, que monitora a frequência de pessoas com deficiência na escola. Para isso, anual-
mente, são cruzados os dados do Censo Escolar e o Banco do BPC, a fim de identificar os 
índices de inclusão e exclusão escolar dos beneficiários. 
Em 2008, foi identificado que 71% dos beneficiários do BPC, com deficiência na faixa etária 
de zero a 18 anos, estão excluídos da escola, e que somente 29% destes beneficiários estão na 
escola. 
 
 
 
 

Dia do Deficiente Físico  

Fontes: Senado Federal , Viva Melhor  e Brasil Cultura 

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

 Dia do Deficiente Físico: 11 de 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 
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Fonte: DENATRAN 

Exercícios de neuróbica deixam o cérebro afiado 
Evitar fazer tudo no automático ajuda a turbinar a memória e a concentração 

Quem foi que disse que o cérebro não precisa de exercícios para se manter ativo? Se o nosso corpo necessi-
ta de malhação para ficar sempre em ordem e cheio de disposição, por que com a mente seria diferente?  

O cérebro também vai perdendo sua capacidade produtiva ao longo dos anos e, se não for treinado com 
exercícios, pode falhar. O neurocientista norte-americano, Larry Katz, autor do livro Mantenha seu Cérebro 
Vivo, criou o que é chamado de neuróbica, ou seja, uma ginástica específica para o cérebro.  

A teoria de Katz é baseada no argumento de que, tal como o corpo, para se desenvolver de forma equilibra-
da e plena, a mente também precisa ser treinada, estimulada e desenvolvida. É comum não prestamos atenção naquilo que fazemos de 
forma mecânica, por isso costumamos esquecer das ações que executamos pouco tempo depois. 

"O objetivo da neuróbica é estimular os cinco sentidos por meio de exercícios, fazendo com que você preste mais atenção nas suas ações 
e então, melhore seu poder de concentração e a sua memória", explica a psicóloga especialista em análise comportamental e cognitiva, 
Mariuza Pregnolato. "Não se trata de acrescentar novas atividades à sua rotina, mas de fazer de forma diferente o que é realizado diaria-
mente". 

Para o neurologista da Unifesp Ivan Okamoto, tais exercícios ajudam a desenvolver habilidades motoras e mentais que não costumamos 
ter em nosso dia a dia, porém, tais habilidades em nada se relacionam com a memória. 

"Se você é destro e começa a escrever com a mão esquerda, desenvolverá sua coordenação motora de modo a conseguir escrever com as 
duas mãos e caso um dia, tenha algum problema que limite a escrita com a mão direita, terá a esquerda bem capacitada para isso. Mas o 
fato de praticar este tipo de exercício não significa que você se verá livre de problemas como esquecer de pagar as contas, tomar o remé-
dio, ou algo do gênero", explica o especialista. 

Como funciona a neuróbica? 

A neuróbica consiste na inversão da ordem de alguns movimentos comuns em nosso dia a dia, alterando nossa forma de percepção, sem, 
contudo, ter que modificar nossa rotina. O objetivo é executar de forma consciente as ações que levam à reações emocionais e cerebrais. 
São exercícios que vão desde ler ao contrário até conversar com o vizinho que nunca dá bom dia, mas que mexem com aspectos físicos, 
emocionais e mentais do nosso corpo. "São esses hábitos que ajudam a estimular a produção de nutrientes no cérebro desenvolvendo 
suas células e deixando-o mais saudável", explica Mariuza Pregnolato, psicóloga especialista em análise comportamental e cognitiva. 

Quanto mais o cérebro é treinado, mais afiado ele ficará, mas para isso não precisa se matar nos testes de QI ou nas palavras cruzadas 
para ter resultados satisfatórios. "Estas atividades funcionam, mas a neuróbica é ainda mais simples. Em vez de se inscrever em um super 
desafio de matemática e ficar decorando fórmulas, que tal vestir-se de olhos fechados ou andar de trás para frente?", sugere a especialista. 
A proposta da neuróbica é mudar o comportamento rotineiro para "forçar" a memória. Por isso, é recomendável virar fotos de cabeça 
para baixo para concentrar a atenção ou usar um novo caminho para ir ao trabalho.   

 O papel dos sentidos 

O programa de exercícios da neuróbica oferece ao cérebro experiências fora da rotina, usando várias combinações de seus sentidos - 
visão, olfato, tato, paladar e audição, além dos "sentidos" de cunho emocional e social. 

"Os exercícios usam os cinco sentidos para estimular a tendência natural do cérebro de formar associações entre diferentes tipos de in-
formações, assim, quando você veste uma roupa no escuro, coloca seus sentidos em sinal de alerta para a nova situação. Se a visão foi 
dificultada, e é isso que faz com que você sinta o efeito dos exercícios, outros sentidos serão aguçados como compensação", explica Ma-
riuza. 

Para estimular o paladar, uma dica bacana é fazer combinações gastronômicas inusitadas. Já pensou em misturar doce com salgado? Mai-
onese com leite condensado?  

 Corpinho de 40 e mente de 20! 

A neuróbica não vai lhe devolver o cérebro dos vinte anos, mas pode ajudá-lo a acessar o seu arquivo de memórias. "Não dá para au-
mentar nossa capacidade cerebral, o que acontece é que com os exercícios você consegue ativar áreas do seu cérebro que deixou de usar 
por falta de treino", explica Mariuza. 

"Você só estimula o cérebro se o exercita, por isso quem sempre esteve atento a esta questão terá menos problemas de saúde cerebral, 
como demência e doenças cognitivas, como Alzheimer", considera a especialista.   

 

Exercícios de quebra de rotina 
Mudar a rotina ajuda a nos tirar dos padrões de pensamento de sempre, que nos levam ao piloto automático. Experimente: 
1- Use o relógio de pulso no braço direito 
2- Ande pela casa de trás para frente 
3- Vista-se de olhos fechados 
4- Veja as horas num espelho 
5- Troque o mouse do computador de lado 
6- Escove os dentes utilizando as duas mãos 
7- Quando for trabalhar, utilize um percurso diferente do habitual 
8- Introduza pequenas mudanças nos seus hábitos cotidianos, transformando-os em desafios para o seu cérebro 
9- Faça alguma atividade diferente com seu outro lado do corpo e estimule o seu cérebro. Se você é destro, que tal escrever com a outra 

mão? 
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Pesquisa relaciona adoçantes a risco maior de diabetes 

Em vez de combater, produtos poderiam contribuir com a epidemia da doença 

Um estudo publicado na revista "Nature" relaciona o uso de adoçantes com um maior risco de desen-
volver intolerância à glicose — quando o organismo não produz insulina suficiente —, etapa conside-
rada o primeiro estágio do diabete. A conclusão é polêmica: em vez de combater, os adoçantes po-
dem contribuir com a epidemia da doença. 

— Não queremos dar nenhuma recomendação sobre o uso ou não dos adoçantes. Mas o consumo massivo dessas subs-
tâncias precisa ser debatido, porque, em nossos estudos, não observamos nenhum efeito benéfico — disse Eran Segal, pes-
quisador do Instituto Weizmann de Ciência, em Israel, e um dos coordenadores do trabalho. 

A pesquisa envolveu testes em roedores e humanos. Os animais foram divididos em grupos: parte tomou adoçante 
(sacarina, aspartame ou sucralose) e outra parte, água ou açúcar. Aqueles que ingeriram adoçantes desenvolveram intolerân-
cia à glicose. Para descobrir por que isso aconteceu, os pesquisadores estudaram os efeitos das substâncias na flora intesti-
nal dos bichos.  

— Ao atravessar o estômago, essas substâncias encontram no intestino um imenso ecossistema de bactérias, que tem um 
papel importante na nossa saúde e pode metabolizar coisas que nosso organismo não metaboliza — diz Segal. 

A hipótese dos pesquisadores se confirmou: os animais que ingeriram o adoçante tiveram alterações tanto na composição 
quanto na função da flora intestinal. 

— Acreditamos que as substâncias induzam uma vantagem competitiva em certos tipos de bactéria e isso desequilibra o 
ecossistema. Outra possibilidade é que os adoçantes sejam tóxicos para alguns micro-organismos — diz Eran Elinav, tam-
bém coordenador do estudo. 

Em humanos, os estudos foram menos detalhados. Os pesquisadores analisaram os dados de consumo de adoçante e os 
indicadores de saúde de 381 voluntários não diabéticos que já participavam de uma pesquisa sobre nutrição. Em 172 deles, 
também fizeram avaliação da composição da flora intestinal. 

Mais uma vez, foi encontrada a relação entre adoçantes e fatores ligados à síndrome metabólica, como sobrepeso, intole-
rância à glicose e alterações na microbiota. Sete voluntários receberam, por sete dias, grandes doses de sacarina. Em quatro 
foram observados o aumento da intolerância à glicose e a alteração na flora intestinal. 

 

 Fonte:  Vida e Saúde 

Treinar a memória também ajuda a desenvolver a mente. Tente esses exercícios: 

1- Ao entrar numa sala onde esteja muita gente, tente determinar quantas pessoas estão do lado esquerdo e do lado direito. Ident ifique 
os objetos que decoram a sala, feche os olhos e enumere-os 

2- Experimente memorizar aquilo que precisa comprar no supermercado, em vez de elaborar uma lista. Utilize técnicas de memoriza-
ção ou separe mentalmente o tipo de produtos que precisa. Desde que funcionem, todos os métodos são válidos 

3- Ouça as notícias na rádio ou na televisão quando acordar. Durante o dia escreva os pontos principais de que se lembrar 

 Aprimorar novas habilidades sempre ajuda a exercitar o cérebro. Experimente essas dicas: 

1- Estimule o paladar, coma comidas diferentes 

2- Leia ou veja fotos de cabeça para baixo concentrando-se em pormenores nos quais nunca tinha reparado 

3- Folheie uma revista e procure uma fotografia que lhe chame a atenção. Agora pense 25 adjetivos que ache que a descrevem a ima-
gem ou o tema fotografado 

4- Quando for a um restaurante, tente identificar os ingredientes que compõem o prato que escolheu e concentre-se nos sabores mais 
subtis. No final, tire a prova dos nove junto ao garçom ou chef 

5- Selecione uma frase de um livro e tente formar uma frase diferente utilizando as mesmas palavras  

6- Experimente jogar qualquer jogo ou praticar qualquer atividade que nunca tenha tentado antes 

7- Compre um quebra cabeças e tente encaixar as peças corretas o mais rapidamente que conseguir, cronometrando o tempo. Repita a  
operação e veja se progrediu 

8- Recorrendo a um dicionário, aprenda uma palavra nova todos os dias e tente introduzi-la (adequadamente!) nas conversas que tiver 

9 - Ao ler uma palavra pense em outras cinco que começam com a mesma letra  

 

Hábitos saudáveis 

Tenha um estilo de vida mais saudável para ficar sempre de bem com o corpo e a mente.  

Fonte:  Site Minha Vida 



Impresso em papel reciclado 

“Quanto mais eu me afasto mais 
perto fico!” 

“Mais simpático do que político em 
época de campanha” 

“Em casa de saci uma calça dá 
para dois” 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
setem-

bro/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  28.197 

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 613.497 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

IDF comemora Semana Nacional do Trânsito com palestras em cliente 
Innova 

Neste ano, a comemoração da Semana Nacional do Trânsito teve, além dos ciclos 
internos,  a realização de palestras com o título “A influência do trânsito em nossas 
vidas”, proferida em quatro dias durante a SIPAT e seminário de SGI da Innova 
Petroquímica. 

A IDF Transportes foi convidada pelo pessoal de SMS de seu cliente Innova para 
falar um pouco sobre trânsito durante os quatro dias de duração do seminário. Foram três encontros em Triunfo e um em 
Porto Alegre.  

O assunto escolhido foi ao encontro da sugestão do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) aos órgãos do 
SNT (Sistema Nacional do Trânsito)  que possui foco específico, a cada ano, dentro da Década Mundial de Ações para a 
Segurança do Trânsito  –  2011/2020. 

Alcançamos aproximadamente quatrocentas pessoas, sendo mais de trezentas somente no cliente Innova.  

Agradecemos a oportunidade e a participação de todos! 

Metáfora - A raiva 
Em sua caminhada matinal, Nosfalt, o ancião do vilarejo, 

percebe que alguns jovens estavam gritando próximo a um 

rio. Chegando no local, ele vê dois irmãos prestes a brigar 

com facas. Ele mandou que os dois cessassem a briga em um 

súbito rompante  

Os jovens levaram alguns segundos para atender ao comando 

de Nosfalt. Após acalmar os ânimos, o ancião perguntou-lhes 

qual era o motivo que levava aos dois irmãos a tão extrema 

atitude. Para seu espanto eles não lembravam mais, sabiam 

apenas que era algo insignificante até ficarem com raiva. 

 

Quantas vezes em nossa vida brigamos por coisas que nem 

sequer sabemos o real motivo? Quantas vezes deixamos a 

raiva nos cegar? 

Humor 


