
Volume1, edição 68 

01 de janeiro de  2015 

Agenda 

 Dia da Confraternização Universal e Mundial da Paz : 01 janeiro 

 Dia de Reis e da Gratidão: 06 de janeiro 

 Dia da Liberdade de Cultos: 07 de janeiro 

 Dia Mundial da Religião: 21 de janeiro 

 Dia da Constituição e da Previdência Social: 24 de janeiro 

 Dia do Carteiro e da Criação dos Correios: 25 de janeiro 

 Dia da Saudade, do Portuário e da Não Violência: 30 de janeiro 
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Liberdade de culto, liberdade de pensamento, liberdade 
de expressão. Nada soa mais democrático do que a pa-
lavra liberdade, sobretudo em um país tão multicultura-
lista como o nosso. O Brasil é uma nação que abriga 
todas as etnias e, portanto, muitas religiões. A liberdade de culto e o respeito por outras religi-
ões que dividem espaço com a hegemonia católica são condição para um convívio social pací-
fico, ao mesmo tempo em que enriquecem nossa gama cultural. 

 

A questão da Liberdade Religiosa é extremamente complexa e delicada. É complexa porque a 
compreensão desse tema depende de uma abordagem interdisciplinar e, por conseguinte, de 
incursões que vão além da ciência jurídica (direito), envolvendo, também, a história, a teolo-
gia, a antropologia, a ciência da religião e a filosofia. O tema é delicado porque revela o desa-
fio de se conviver num mundo plural, em que a intolerância religiosa ainda está presente em 
vários países do mundo. . 

 

A primeira lei sobre o assunto surgiu em 7 de janeiro de 1890 (daí a data comemorativa), em 
decreto assinado pelo então presidente Marechal Deodoro da Fonseca, por iniciativa do gaú-
cho Demétrio Ribeiro, Ministro da Agricultura na época. 

 

Na Carta Magna de 1946, através de proposta do escritor Jorge Amado, então deputado fede-
ral pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) de São Paulo, a lei foi novamente reescrita, mas 
foi na Constituição de 1988 que adquiriu seus termos definitivos: 

 

Artigo 5º: 

(...) 

VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

(...) 

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosó-
fica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-
se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei; 

 

Além de estar legalmente amparada, a liberdade de culto deve ser entendida como um direito 
universal e uma forma de respeito à individualidade e à liberdade de escolha. Em princípio, o 
Alcorão, a cabala, a Bíblia, os fundamentos da umbanda, a doutrina espírita, o xamanismo, a 
maçonaria, o budismo, Rosa Cruz e tantas outras vertentes esotéricas são partes da história da 
humanidade que servem aos propósitos de “alimento” espiritual de seus seguidores. 

 
 

 Fontes: IBGE e Ministério da Cultura          

Dia da Liberdade de Culto 
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Fonte: Veja 

Trabalhar com rotações diferentes do que as indicadas na faixa verde do tacô-
metro provocam desgaste para os componentes mecânicos como motor e 
câmbio, além do aumento do consumo de combustível. Um fator importante 
para redução do consumo de combustível é a troca correta das marchas, den-
tro das rotações adequadas, indicadas no tacômetro (conta giros), levando-se 
em consideração a proporcional aceleração (meio curso).  

Um estudo realizado pelo principais fabricantes de veículos pesados do Brasil 
demonstra a importância da conscientização do condutor, e a sua adequada 
formação para uma operação mais econômica, segura e eficaz dos caminhões.  

Efeitos no motor: A velocidade ideal para veículos pesados está entre 80 
Km/h e 86 km/h (onde for permitido), quando a velocidade for de  96 Km/h 
o veículo exigirá 73 % a mais de potência do motor em relação à potência exi-
gida para a velocidade ideal. A 112 Km/h a exigência é de 159% a mais de 
potência do motor. Pode-se notar que o acréscimo de potência não é propor-
cional ao aumento de velocidade, e sim muito maior, concluindo-se então que 
o aumento na velocidade para ganho operacional não compensa se conside-
rarmos o custo para o incremento da potência necessária. Esses custos, além 
de maior consumo de combustível que é de observação imediata, vão aparecer 
também no aumento de manutenções e na redução de vida útil do motor. 

Conjuntamente temos a relação do aumento da temperatura dos pneus e o seu 
desgaste, chegando a 100%. 

 

 

Estudo comprova a relação do consumo de combustível com a velocidade 

Dicas de direção defensiva 
Você conhece a energia cinética? Não? Você pode não conhecê-la, mas 
com certeza em algum momento de sua vida já sentiu o seu efeito. Fa-
lando a “grosso” modo, essa energia é aquela gerada e contida no mo-
vimento, é aquela que influencia na força do impacto. Para se ter um 
idéia mais clara: imagine-se caminhando em direção de uma parede, e, 
sem reduzir, colide com ela; com certeza sentirá o impacto dessa coli-
são. Agora imagine-se nessa mesma situação, porém, você está corren-
do! Nesse caso o impacto será o mesmo da situação anterior? Claro que 
não! Vejam que a única coisa que mudou nas duas situações é a veloci-
dade de deslocamento. Portanto pode-se concluir que a energia cinética 
aumentará conforme aumentamos a velocidade. Claro que não vamos 

nos aprofundar no conceito físico do tema, mas, trazendo para a condução de veículos automotores, esse concei-
to prático torna-se fundamental. É justamente ele que explica porque um veículo trafegando em uma velocidade 
de 40 km/h por exemplo, que aparentemente está devagar, pode sofrer tantas deformações, e trazer tantas lesões 
aos ocupantes desprotegidos (sem o cinto). Segundo cálculos realizados no site do Programa Volvo de Segurança 
no trânsito (http://www.volvo.com.br/pvst/balanca/home.html), um indivíduo que tenha 70 kg, deslocando-se 
nessa velocidade, ira colidir com uma força aproximada de 2.600 kg, ou seja, uma força de impacto superior a 
duas toneladas a meia. 

O que mais preocupa, é que, mesmo com tantos exemplos, com tantas comprovações científicas, muitos condu-
tores insistem em não utilizar o cinto de segurança, em não regular adequadamente o banco, e enfim, não condu-
zir com responsabilidade. Se um corpo com 60 kg, a 40 km/h, ficou com essa força, com quanto de força que o 
veículo ficará? Ou ainda, se estivermos nos deslocando com maior velocidade, o impacto será o mesmo? E para 
finalizar, por quanto tempo vais continuar arranjando desculpas para não se proteger? Pense nisso! 
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 Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxico 
 
O Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos, cabendo a cada brasileiro o consumo 

médio de 5,2 litros de veneno agrícola por ano. O dado foi divulgado por ambientalistas, no 

início de dezembro de 2014, período em que é celebrado o Dia Internacional da Luta contra 

os Agrotóxicos. A data lembra a tragédia ocorrida há 30 anos, na cidade de Bhopal, na Índia, 

quando uma fábrica da Union Carbide, atual Dow Chemical, explodiu, liberando toneladas de veneno no ar, ma-

tando nas primeiras horas 2 mil pessoas e outras milhares nos dias seguintes. 

Ativistas criticam o modelo agrícola brasileiro, dirigido à exportação e altamente dependente de produtos quími-

cos na agricultura. "Nós, aqui no Brasil, estamos desde 2008 na liderança como os maiores consumidores de 

agrotóxicos no mundo. Nosso pais se coloca no cenário mundial como exportador de matérias primas básicas, 

sem nenhum valor agregado, como é o caso da soja, do milho e da cana. São produtos que ocupam a maior parte 

da área agricultável brasileira, à medida que a superfície para alimentos básicos vem diminuindo", diz Alan Tygel, 

integrante da coordenação nacional da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida.  

Segundo o ativista, o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos, com consumo per capita de 5,2 litros por habitan-

te, ao ano. "Mas isso não é dividido de forma igual. Se pegarmos municípios de Mato Grosso, por exemplo, co-

mo Lucas do Rio Verde, lá se consome 120 litros do produto por habitante", alerta. 

O ativista Alan Tygel lembra que o meio ambiente sofre forte impacto com a pulverização aérea, que culmina na 

extinção em massa de diversas espécies de insetos, como abelhas, o que leva à baixa polinização das plantas e da 

produção de mel. Também as águas são contaminadas com moléculas absorvidas pelos animais e pelo ser huma-

no, levando a uma série de doenças que, muitas vezes, são passadas das mães para os filhos. 

Confira abaixo uma lista emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com amostras analisadas entre 

2011 e 2012, e que apresenta as frutas e vegetais com maior índice de pesticidas: pimentão com 89%, cenoura 

com 67%, morango 59%, pepino com 44% e alface com 43%. 
 

Fonte: Agência Brasil 

 Cuidados que devem ser tomados com a chegada do verão  
A exposição excessiva aos raios solares pode trazer malefícios à saúde, como envelhecimento 

precoce e até câncer de pele. E só com uma proteção adequada se consegue um bronzeado 

saudável e duradouro. Durante o verão, os efeitos nocivos do sol afetam principalmente a pele 

da face, pescoço, colo e braços, que são as partes mais expostas do corpo. 

Os raios ultravioletas (UV) também são prejudiciais. Existem dois tipos principais para a pele: 

o UVA, que penetra mais profundamente e é o maior responsável pelo envelhecimento, e o UVB, que penetra 

menos, e é responsável pelas manchas e pelo câncer de pele. Para se proteger destes raios, que trazem malefícios 

pra pele, deve-se tomar os seguintes cuidados: 

– Aplicar filtro solar com fator de proteção solar (FPS) acima de 30 e espalhar em camadas fartas pelas áreas 

mais afetadas, reaplicando a cada três horas. 

– Usar barreiras físicas como, chapéu, bonés e camisas de tecido escuro, para evitar a radiação solar. 

– Ficar em ambientes frescos e com roupas leves; 

– Evitar o excesso de exposição ao sol das 10:00h às 16:00h. 

Existem filtros modernos com grande aderência na pele e que saem pouco dentro da água. Por isso, crianças de-

vem sempre usá-los, principalmente quando na praia ou piscina.   

Segundo o dermatologista do HGB, Dr. Benjamin Baptista de Almeida, “a exposição ao sol fora do horário críti-

co, o uso de roupas claras e ventiladas, o uso de filtro solar de boa qualidade, além de boas alimentação e hidrata-

ção, constituem fatores básicos e indispensáveis para manter a saúde da pele durante o verão”. 

 
 

Fonte: Sua saúde 
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“Mais ajeitado do que em dia de ir 
à missa!”  

“Mais escorregadio do que político 
corrupto!” 

“Mais castigado do que chão de 
sambódromo.” 

 

Frases de parachoque 
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Ibama cria Sistema de Comunicação de Acidentes Ambientais em tempo real 

O Ibama lançou um novo Sistema de Comunicação de Acidentes pelo qual os empreendedores devem in-

formar emergências ambientais imediatamente após o ocorrido. A instrução normativa nº 15, instituindo o 

Sistema Nacional de Emergências Ambientais (SIEMA), foi publicada no dia 7 de outubro, no Diário Ofi-

cial da União. 

A nova ferramenta permitirá a qualquer cidadão, empresa ou governo fazer comunicados sobre acidentes 

ambientais e acompanhar as medidas tomadas, além de consultar mapas interativos e dados estatísticos em todo o País. 

Fernanda Pirillo, coordenadora-geral de Emergências Ambientais do Ibama, explica que o Siema vem modernizar a forma 

de comunicação utilizada até o momento. Segundo ela, “o Siema gerará relatórios e dados estatísticos sobre os acidentes, 

agilizando a análise das informações e direcionando as ações de controle ambiental”. 

O sistema já está disponível no site do Ibama, porém a Instrução Normativa n° 15/2014 dá o prazo máximo de 90 dias 

para que os empreendimentos ou as atividades licenciados ou autorizados pelo Ibama se adequem à norma. 

Fonte:  IBAMA 

Metáfora: o círculo vicioso da raiva 

O Um famoso empresário gritou com um diretor da sua empresa, porque estava com raiva, naquele momento. 

O diretor, chegando em casa, gritou com sua esposa, acusando-a de gastar demais, porque havia um bom e farto almoço à mesa. 

Sua esposa gritou com a empregada que quebrou um prato. A empregada chutou o cachorrinho no qual tropeçara. 

O cachorrinho saiu correndo, e mordeu uma senhora que ia passando pela rua, porque estava atrapalhando sua saída pelo por-

tão. 

Essa senhora foi à farmácia para tomar vacina e fazer um curativo, e gritou com o farmacêutico, porque a vacina doeu ao ser 

aplicada. 

O farmacêutico, chegando em casa, gritou com sua mãe, porque o jantar não estava do seu agrado. 

Sua mãe, tolerante, um manancial de amor e perdão, afagou seus cabelos e beijou-o na testa, dizendo-lhe:  

-"Filho querido, prometo-lhe que amanhã farei seu prato favorito.  

Abençoou-o, retirando-se e deixando-o sozinho com os seus pensamentos. 

Naquele momento, rompeu-se o círculo da raiva, pela tolerância, a doçura, o perdão e o amor.  

Autor desconhecido 

Humor 


