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Agenda 

 Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá: 02 de fevereiro 

 Dia Nacional da Luta do Povos Indígenas: 07 de fevereiro 

 Dia de São Valentim e da Amizade: 14 de fevereiro 

 Carnaval: 17 de fevereiro 

 Dia da Conquista de Monte Castelo (1945): 21 de fevereiro 

 Dia do Rotaryano: 23 de fevereiro 

 Dia da Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891): 24 de fevereiro 

 Dia Nacional do Livro Didático: 27 de fevereiro 
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Outra grande festa religiosa marca o calendário brasileiro antes do Car-
naval: é a festa de Nossa Senhora dos Navegantes (como é chamada na 
religião católica) ou de Iemanjá (como é chamada no Candomblé), fes-
tejada dia 02 de fevereiro. 

 

Prova concreta do sincretismo religioso afro-brasileiro, a data é marca-
da por comemorações principalmente nas cidades erguidas à beira do 
mar, como é o caso de Salvador. Dia 02 de fevereiro é feriado munici-
pal, o que permite que milhares de fiéis possam participar das procis-
sões, por terra ou por mar, para agradecer pelas graças recebidas e pe-
dir proteção. 

 

De acordo com o catolicismo, 02 de fevereiro foi o dia da ida de Jesus ao templo pela primei-
ra vez. Maria o teria levado, obedecendo às regras religiosas da época, que estabeleciam o 
comparecimento de mães ao templo 40 dias após o nascimento do filho, a fim de oferecer 

sacrifício e obter a purificação. Daí a homenagem à Nossa Se-
nhora nesta data. 

 

A presença portuguesa e espanhola trouxe essa devoção às ter-
ras brasileiras. Lusos e espanhóis, povos profundamente católi-
cos, invocavam à Santa para guiá-los antes de se lançarem às 
viagens marítimas. Desta forma, disseminaram a data comemo-
rativa em homenagem à Maria por todos os lugares onde tive-
ram influência. 

 

No Brasil, a influência africana deu caráter único à festa católi-
ca, mesclando ambas as religiões. Iemanjá, mãe dos orixás de 
acordo com a Umbanda, é também a Rainha das águas. Repre-

sentada por uma sereia, é invocada como protetora daqueles que lidam com o mar, desempe-
nhando papel semelhante ao de Nossa Senhora para os católicos. 

Na tradição umbandista, no entanto, a homenagem é feita de forma um pouco diferente. Ie-
manjá é muito vaidosa e gosta de receber presentes relacionados à beleza (como espelhos e 
perfumes, por exemplo). Para agradá-la, então, os fiéis colocam ofertas e bilhetes com pedi-
dos em balaios, que depois serão atirados ao mar. 

Durante os festejos, as tradições muitas vezes se misturam e não é raro que alguém participe 
de ambas as festas, tanto da Umbanda como da religião Católica. É possível encontrar quem 
tome parte na procissão ou na missa em homenagem à Nossa Senhora, ao mesmo tempo em 
que presenteia Iemanjá com oferendas. Para esses fiéis, mais importante do que escolher se-
guir exclusivamente uma ou outra religião, é agradecer à Santa. Ou a Iemanjá. 

 

Fonte: Portal da educação  

      Nossa Senhora dos Navegantes e Iemanjá 
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Dicas de segurança no trânsito 
FREADAS 
Não freie sobre poças d’água. Se isso for inevitável, alivie o pedal rapidamente para 
que as rodas não travem. 
Muito cuidado ao frear tendo caminhões na sua traseira. Pesados, eles percorrem 
uma área muito maior que um veículo comum até parar completamente. 
 
VIAGENS LONGAS 
Descanse bastante antes de iniciar sua viagem. 
Para aqueles que não estão acostumados,  sugere-se que viaje acompanhado por al-
guém que também possa revezar a condução. 

Não dirija por muitas horas. Faça paradas regulares, mesmo que não esteja cansado. 
(siga a lei do motorista profissional). 
Faça uma revisão cuidadosa nos principais itens de segurança do veículo como freios, pneus, parte elétrica e direção. 

 

SENTIDOS 
Não ingira bebidas alcóolicas e nem tome qualquer medicação que possa interferir nos seus sentidos. 
 

 
ACIDENTES 
Deparando-se com um acidente, antes de tentar prestar qualquer socorro, respeite a sua própria segurança. Evite ser, também, mais 
uma vítima. 
Se já houver outras pessoas prestando socorro no local, siga adiante e tente avisar a autoridade mais próxima (Polícia Rodoviária, Con-
cessionário da rodovia etc.) 
Se você não é médico ou alguém especializado, evite mexer nas vítimas e nem permita que leigos removam as pessoas acidentadas. 
Aguarde o socorro apropriado e evite o agravamento das lesões por manipulação inadequada. 
Sua principal função será evitar o pânico, confortar os feridos e pedir o socorro. 

Lembre-se que a primeira providência deve ser a sinalização do local para proteção e evitar novos acidentes. 
 
ULTRAPASSAGENS 
Não ultrapasse pela direita. 
Antes da ultrapassagem, certifique-se de que você tem uma visão total do local, olhando também os retrovisores. 
Anuncie por meio dos sinais convencionais (luzes e setas) sua intenção de fazer a ultrapassagem. 
Nunca ultrapasse em trevos, lombadas, curvas e passagens de nível ou onde a faixa que divide as pistas seja contínua. 
 
DIRIGINDO NA CHUVA 
Redobre a atenção para as condições da via nessas ocasiões, é possível a ocorrência de deslizamentos e quedas de barreiras. 
Reduza a velocidade a um limite seguro. 
Mantenha ligado os limpadores de pára-brisa. 
Não fume para evitar o embaçamento do vidro. 
Evite freadas bruscas 
Se o carro aquaplanar (deslizar sobre uma lâmina de água) não freie nem pise na embreagem. Solte o acelerador e deixe o atrito com 
água reduzir a velocidade até você sentir as rodas adquiriram contato com o piso. 
 

ANIMAIS NA PISTA 
Ao se deparar com animais de grande porte nas pistas (cavalos, bois, etc.) não buzine nem sinalize com os faróis. 
Isto pode assustar o animal e provocar reações inesperadas. 
Feche os vidros, passe lentamente em marcha reduzida e avise o posto policial mais próximo. 
 
VIAJANDO COM CRIANÇAS 
Crianças com menos de 10 anos de idade devem sempre ser transportadas no banco de trás, atadas aos cintos de 
segurança ou acomodadas nas cadeirinhas apropriadas às suas respectivas idades e estaturas físicas.. 
Bebês, mesmo os recém-nascidos, não devem viajar no colo de suas mães. Em caso de colisão, o risco da criança 
servir como amortecedor no impacto com o painel ou o banco da frente é muito grande. 

As crianças de colo até um ano de idade, devem ficar nas cadeirinhas fixadas de costas para o sentido do veículo. Depois dessa idade, a 
cadeirinha pode ficar na posição normal. 
 
CINTO DE SEGURANÇA 
A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é para todos os ocupantes do veículo, independente da via que esteja sendo utilizada. 
Mantenha os cintos sempre em bom estado e nunca prenda-os enrolado ou dobrado, para não reduzir sua eficiência. 
Não use dispositivos que possam interferir no dispositivo de retração do cinto. Ele deve estra sempre ajustado ao corpo.  

 

Fonte: Programa PARE  do M.T. 
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 DENATRAN adia fiscalização de extintor   
 
O novo está em falta extintor novo começou a equipar carros zero a partir de 2005.  

 

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) anunciou no dia 05 de janeiro o adia-

mento por 90 dias a exigência do uso do extintor do tipo “ABC” para os veículos, que passou a 

valer no dia 1º de janeiro e cujo descumprimento (infração grave) resultaria em multa de R$ 

127,69, 5 pontos no prontuário do condutor e retenção do veículo para regularização . 

A medida foi tomada pelo Ministério das Cidades após motoristas de diversas regiões do país 

relatarem dificuldade para encontrar o equipamento à venda. 

A procura cresceu com a divulgação de que a regra, estabelecida em 2009, passaria a resultar em multa a partir 

deste ano se fosse descumprida. 

O modelo exigido agora pela lei é chamado de “ABC” e começou a equipar carros fabricados a partir de 2005, 

porém, uma liminar chegou a derrubar essa exigência, que foi restabelecida em 2009. 

O extintor antigo era do tipo “BC”, que combatia apenas o fogo causado por líquidos inflamáveis e equipamen-

tos elétricos. 

A procura por extintores também aumentou porque, ao verificar o equipamento nos veículos, mesmo os equipa-

dos com o extintor novo, alguns proprietários perceberam que o item estava fora da data de validade, que é de 

cinco anos, a partir da data de fabricação.  
 

Fonte: DENATRAN 

 

Exame toxicológico para motoristas profissio-
nais será obrigatório a partir de abril 
 

O Departamento A partir do dia 30 de abril, motoristas que irão adicionar ou 

renovar a CNH  para as categorias C, D ou E terão que se submeter a exame toxicológico. O prazo foi nova-

mente adiado por meio da Resolução 517/2015 do CONTRAN. 

Antes da nova decisão, o prazo limite era 1º de março de 2015. De acordo com a Resolução, o DENATRAN 

deverá credenciar os laboratórios que estejam aptos para realizar as análises laboratoriais toxicológicas.  

O exame tem o objetivo de identificar o uso de substâncias psicoativas no organismo do motorista e oferecer 

mais segurança no trânsito em relação ao transporte de cargas e vidas. O custo varia de R$ 270 a R$ 290.  

A análise clínica poderá ser realizada pelo fio de cabelo ou pelas unhas para detectar diversos tipos de drogas e 

seus derivados, como a cocaína, maconha, morfina, heroína, ecstasy, ópio, codeína, anfetamina e metanfetamina 

(rebite). O exame é capaz de detectar substâncias usadas em um período de tempo de três meses.  

O CONTRAN destaca que a constatação da substância psicoativa não significa, necessariamente, o uso ilícito ou 

dependência química por parte do condutor, já que existem medicamentos que têm, na composição, substâncias 

que são detectadas pelo exame. Por esta razão, a quantidade e a duração do uso identificadas no exame deverão 

ser submetidas à avaliação médica em clínica credenciada, que emitirá um laudo final de aptidão do candidato a 

condutor.  

Na realização do exame, é garantido ao motorista o anonimato, o conhecimento antecipado do resultado e sua 

decisão sobre a continuidade ou não dos procedimentos de habilitação profissional. 
 

 

 

Fontes: DENATRAN e CNT 
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“Mais seco que a serra da Canta-
reira!”  

“Mais deprimido que gato de arma-
zém!” 

“Tão rápido quanto processo na 
justiça.” 

 

Frases de parachoque 
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Anvisa aprova iniciativa para banir dois agrotóxicos 

A Anvisa aprovou, em dezembro, iniciativas regulatórias para propor o banimento dos agrotóxicos 

Forato e Parationa Metílica. Os dois produtos fazem parte do grupo de agrotóxicos que vem passan-

do por reavaliação da Anvisa para revisar os seus parâmetros de segurança. No processo de registro 

de agrotóxicos no Brasil, cabe à Anvisa avaliar o impacto dessas substâncias sobre a saúde humana, 

tanto do trabalhador rural como do consumidor. 

Por lei, o registro de agrotóxicos não tem data de validade, porém as reavaliações são feitas para rever os limites de segu-

rança do produto diante de novas informações científicas sobre essas substâncias. A Anvisa já havia realizado consultas 

públicas com a indicação de banimentos dessas duas substâncias anteriormente. 

Tratam-se de análises rigorosas que busca reunir todas as evidências e trabalhos científicos que apontem dados relevantes 

para a saúde humana. 

Desde 2009, quando a Agência iniciou a reavaliação de 14 agrotóxicos existentes no país, quatro já foram banidos e outros 

dois sofreram alterações em seus limites e recomendações de uso. A iniciativa regulatória foi publicada na edição nº 240 do 

Diário Oficial da União. 

Fonte:  Anvisa 

Metáfora: o Dragão 

Há muitos anos, nas montanhas do Himalaia, existia um pequeno vilarejo. Seus habitantes estavam morrendo de fome. Viviam 

com medo do dragão que tinham visto em seus campos e, por isso, não cultivavam mais alimentos. 

Certo dia, chegou ao vilarejo um viajante e ao pedir por comida eles explicaram que não poderiam dar porque o dragão a levara 

de seus campos. Ele era corajoso e se ofereceu para matar o dragão. Ao chegar lá, ele viu que não havia dragão, apenas uma 

enorme melancia. Então, retornou ao vilarejo e disse: "Vocês não têm o que temer; não há dragão algum, apenas uma enorme 

melancia." Os habitantes do vilarejo se zangaram e fizeram o viajante em pedaços. 

Mais dois viajantes apareceram e tiveram a mesma atitude, recebendo o mesmo destino do primeiro. 

Um quarto viajante, que também foi atrás do dragão e, ao ver a melancia gigante, sacou a espada e retalhou-a. Retornou até os 

habitantes do vilarejo e contou-lhes que havia matado o dragão - eles se deliciaram. O viajante permaneceu no vilarejo por mui-

tos meses, o suficiente para ensinar aos habitantes a diferença entre dragões e melancias. 

                                                Autor desconhecido 

Humor 


