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Há mais de 2500 anos o povo celta, em comemoração ao final 
do verão e das colheitas,  que vai de 31 de outubro a 2 de no-
vembro, celebra o Samhain. Rito pagão (crença em vários deu-
ses, não cristão) que marca o início de um novo ciclo. Reza a 
lenda que, neste período, demônios e espíritos dos mortos 
andam livremente pela Terra. O Halloween (dia 31/10) é a festa 
na qual os vivos preparam-se para a chegada de fantasmas, 
preparando-se para enfrentá-los. . Para assustar estes fantasmas, os celtas colocavam, nas casas, obje-
tos assustadores como, por exemplo, caveiras, ossos decorados, abóboras enfeitadas entre outros. Na 
meia-noite do dia 2 de novembro, os falecidos retornam ao seu lugar.  

Por ser uma festa pagã foi condenada na Europa durante a Idade Média, quando passou a ser chama-
da de Dia das Bruxas. Aqueles que comemoravam esta data eram perseguidos e condenados à fogueira 
pela Inquisição. 

Com o objetivo de diminuir as influências pagãs na Europa Medieval, a Igreja cristianizou a festa, cri-
ando o Dia de Todos os Santos (01/11), para celebrar todos os santos e aqueles que foram pessoas 
exemplares e não canonizados, e o Dia de Finados (02/11). 

Nos Estados Unidos, a festa de Halloween chegou junto com os imigrantes irlandeses, que aterrissaram 
na América fugindo da fome que grassava em seu país natal. Foi lá que a brincadeira do "trick or treat" 
(travessuras ou gostosuras) se popularizou: pessoas deixavam doces nas portas de seus lares a fim de 
alimentar as crianças devidamente fantasiadas de acordo com as tradições milenares da ocasião. 

Origem Católica 

 Desde o século IV a Igreja da Síria consagrava um dia para festejar "Todos os Mártires". Três séculos 
mais tarde o Papa Bonifácio IV († 615) transformou um templo romano dedicado a todos os deuses 
(Panteão) num templo cristão e o dedicou a "Todos os Santos", a todos os que nos precederam na fé. 
A festa em honra de Todos os Santos, inicialmente era celebrada no dia 13 de maio, mas o Papa Gre-
gório III († 741) mudou a data para 1º de novembro, que era o dia da dedicação da capela de Todos os 
Santos na Basílica de São Pedro, em Roma. Mais tarde, no ano de 840, o Papa Gregório IV ordenou 
que a festa de Todos os Santos fosse celebrada universalmente. Como festa grande, esta também ga-
nhou a sua celebração vespertina ou vigília, que prepara a festa no dia anterior (31 de outubro). Na 
tradução para o inglês, essa vigília era chamada All Hallow’s Eve (Vigília de Todos os Santos), passan-
do depois pelas formas All Hallowed Eve e "All Hallow Een" até chegar à palavra atual "Halloween". 

 

O Dia dos Fiéis Defuntos (português europeu) ou Dia de Finados (português brasileiro), conhecido 
ainda como Dia dos Mortos, é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. 

Desde o século II, alguns cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires para re-
zar pelos que morreram. No século V, a Igreja dedicava um dia do ano para rezar por todos os mor-
tos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém lembrava. Também o abade de Cluny, santo 
Odilon, em 998 pedia aos monges que orassem pelos mortos. Desde o século XI os Papas Silvestre II 
(1009), João XVII (1009) e Leão IX (1015) obrigam a comunidade a dedicar um dia aos mortos. No 
século XIII esse dia anual passa a ser comemorado em 2 de novembro, porque 1 de novembro é a 
Festa de Todos os Santos. A doutrina católica evoca algumas passagens bíblicas para fundamentar sua 
posição (cf. Tobias 12,12; Jó 1,18-20; Mt 12,32 e II Macabeus 12,43-46), e se apóia em uma prática de 
quase dois mil anos. 

 

Fontes: Wikipedia e Portal São Francisco 

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 da Bandeira: 19 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 

Dia de Todos os Santos e de Finados 
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Fonte: DENATRAN 

Dicas de direção defensiva 
Distância de seguimento (final): 

Nos boletins anteriores vimos a importância de manter uma boa distância de seguimento e quais são os aspectos de influência.  

Agora vamos falar sobre a influência da visibilidade no momento de mantermos a distância de seguimento. 

Devemos lembrar que o tempo de percepção-reação do condutor inicia-se quando este recebe um estímulo através da visão e enxerga 
efetivamente o obstáculo e finda quando terminada a ação correspondente à reação deliberada. Note-se que há várias fases entre um e 
outro momento. Após o obstáculo se tornar visível, num certo momento o condutor detecta o obstáculo (detecção) e o identifica 
(reconhecimento), completando-se assim a etapa da percepção. Logo a seguir, o condutor decide sobre o que fazer (decisão) e exe-
cuta alguma intervenção (ação). 

 

 

Esses pequenos intervalos temporais compõem a percep-
ção (detecção + reconhecimento) e a reação (decisão 
+ ação). Os três primeiros intervalos (detecção + reco-
nhecimento + decisão) integram a chamada fase mental, 
ao passo que o último se confunde com a fase física, ou 
seja, refere-se à execução de um movimento efetivamente. 

Estudos demonstram que condutores dirigindo à noite, 
diante de situações de cuja ocorrência não têm expectati-
va, em média reagem no dobro da distância daqueles que 
tinham informação preliminar sobre a possibilidade de 
ocorrência daquela situação naquele mesmo local.  

 

 

Alcance útil dos faróis X distância de percep-
ção 

Muito embora os faróis dos automóveis atuais 
tenham muita variação de performance, incluin-
do-se aí a existência de basicamente três tipos de 
lâmpadas mais usuais (incandescentes, halógenas 
e xenônio), as curvas iso-lux de faróis menos po-
tentes indicam que estes não alcançam mais que 
90 m à direita e 70 m, à esquerda, considerada a 
trajetória do veículo, ressaltando-se que esses 
valores dizem respeito ao veículo estacionado, ou 
seja, fatores como diferenças de relevo, de pavi-
mento e curvas poderão influenciar nessas distân-
cias. 

Portanto, se um condutor estiver dirigindo a uma 
velocidade de 120 Km/h, com a sua visão limita-
da apenas ao alcance dos faróis, terá um alcance de 90 metros. Se um obstáculo estiver na via (veículo tombado, animais, etc.), conside-
rando todo o processo de reação, frenagem e parada, o condutor irá colidir no obstáculo com uma velocidade de 79 km/h, conforme a 
ilustração abaixo. Reflita! 

 

Fontes: Dynamics - Bureau de Perícias de Acidente de Trânsito e Olson 

Relembrando Boletins anteriores 
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Entrou em vigor no dia 01/11/2014 a lei que torna mais 
severas algumas punições por infrações ao CTB 
 

Publicada em maio deste ano, a Lei Federal 12.971/2014 alterou os artigos 173, 174, 175, 

191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), aumentando as 

penalidades. 

A Lei aumentou em dez vezes a multa aplicada nos casos de "rachas", "pegas", manobras perigosas, arrancadas e competições não auto-

rizadas, que passou ao valor de R$ 1915,40. No caso de reincidência dentro de 12 meses, a multa aplicada dobra. O recolhimento do 

veículo e a suspensão do direito de dirigir continuam sem alteração. 

Para a ultrapassagem perigosa, como curvas, faixas de pedestre, pontes ou túneis e nas faixas duplas contínuas, a multa passou ao valor 

de R$ 957,70, com aplicação do dobro na reincidência.  

Em pistas de duplo sentido, se o condutor forçar a passagem de veículos, a multa passou ao valor de R$ 1.915,40, com aplicação do 

dobro na reincidência e suspensão do direito de dirigir.   

A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumu-

lativamente com outras penalidades. ”  

Também houve aumento da pena para quem provocar lesão corporal grave decorrente de racha - três a seis anos e,  em casos de morte, 

essa punição passa a ser de cinco anos a dez anos de reclusão. 

Fonte: SENADO 

O horário de verão mexeu com o seu sono? Saiba como 
ficar bem  
 Com a entrada do horário de verão, perdemos pelo menos uma hora de sono. Essa alteração pode 
impactar nosso relógio biológico e, por isso, até o organismo sincronizar seus ritmos ao novo horá-
rio, podemos notar dificuldades para dormir e conseqüentemente, sonolência diurna e alterações de 
humor. 

Para dar uma ajudinha nessa adaptação ao novo horário é interessante preparar-se o sono. Você po-
de utilizar estratégias muito simples, como um banho relaxante, uma técnica básica de respiração, a 
aromatização do quarto com um óleo essencial, uma breve meditação ou escutar uma música. O importante é descobrir o 
que te acalma e relaxa. Abrace uma bela noite de sono e o dia seguinte te receberá muito melhor! 

Confira algumas sugestões para obter uma noite de sono profundo e relaxante: 

- O banho antes de dormir pode ser um importante aliado do sono para a maioria das pessoas. Mas é importante que você 
se observe: há pessoas que despertam com o banho! 

- Receber uma massagem é sempre muito relaxante, mas na impossibilidade disso ocorrer, dedique alguns minutos antes de 
dormir massageando os seus próprios pés. 

- Deitado de barriga para cima coloque suavemente suas mãos abaixo do umbigo. Respire lenta e profundamente procuran-
do "empurrar" suas mãos com a barriga. O ideal é que o seu peito mova-se minimamente. Insufle o ar e segure a respiração 
pelo tempo que puder. Ao expirar, sopre pela boca todo o ar que conseguir. Repita este ciclo sete vezes. Você se surpreen-
derá com o nível de relaxamento que este exercício respiratório tão simples promove! 

- Coloque no quarto onde vai dormir um aromatizador, de preferência elétrico, com três gotas de óleo essencial de lavanda. 
Se você não tiver o aromatizador pode pingar uma gota do mesmo óleo debaixo de seu travesseiro. 

- Meditar antes de dormir pode ajudar muito. 

- Desligue a TV! Dormir embalado pelos programas televisivos pode não ser a melhor opção. 

- Se você tiver este hábito, substitua-o por música suave ou mantras usados para meditação. 

- Dirigir sua imaginação para ambientes e situações relaxantes e acolhedoras também pode ser um aliado excelente na hora 
de dormir. Visualizar paisagens, pensar em si mesmo tomando um banho de mar ou caminhando numa estrada agradável 
pode ajudar a afastar outras imagens e pensamento recorrentes. 

    
                                                                                                                                                                             Fonte: Sis saúde 
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“A saudade é a memória do cora-

“Não sou 7 de setembro, mas sou 
uma grande parada!” 

“A alegria de rato é ver a ratoeira 
quebrada” 
  

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
outu-

bro/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  29.323 

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 627.295 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interno 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Eleições 2014: meio ambiente, o grande derrotado? 

Encerradas as eleições, é o momento de se fazer uma avaliação dos seus resultados para além da vitória ou derrota dos di-
ferentes candidatos. Em um balanço assim, fica evidente que o debate sobre o meio-ambiente foi um dos maiores derrota-
dos neste ano de 2014, ao menos para aqueles que acreditam que a problemática ambiental possui forte dimensão crítica da 
sociedade contemporânea. 

No decorrer do processo eleitoral, talvez por sua própria dinâmica cada vez mais vinculada à linguagem publicitária ou tal-
vez pelo empobrecimento do contexto político atual, essa expectativa não se concretizou. Pelo contrário, o debate ambien-
tal não apenas se esvaziou como regrediu quase a ponto de negar a sua própria legitimidade social.  

No segundo turno das eleições presidenciais a problemática ambiental teria sido esquecida completamente se a crise de 
água não tivesse se agravado em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país.  Mesmo assim o breve debate reproduziu a 
simplicidade que caracterizou a disputa estadual, quando questões centrais, como o avanço descontrolado da mancha urba-
na em terras paulistas ou os graves problemas de coleta e tratamento de esgoto, foram esquecidas. 

Dessa forma, os próximos anos serão de grande desafio para que a agenda ambiental retorne ao centro dos debates nacio-
nais com todo seu potencial questionador e transformador. 

Fonte: Carta Capital 

Metáfora: a confiança 

 
Era uma vez... o FOGO, a ÁGUA e a CONFIANÇA. 

Eles entraram em uma floresta escura e o fogo disse: 

- se eu me perder procurem a fumaça, pois onde há fumaça, 
há fogo! 

A água disse: - se eu me perder me procurem na umidade, 

pois onde há umidade há água! 

Então a confiança disse: - se eu me perder não me procu-
rem, pois uma vez perdida, nunca mais me encontrarão... 

“A confiança é a base dos outros sentimentos”! 

Humor 


