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Agenda 

 Dia da Oração e dia Nacional do Turismo: 02 de março 

 Dia Internacional da Mulher: 08 de março 

 Dia dos Animais e dia Nacional da Poesia: 14 de março 

 Dia da Escola e dia Mundial do Consumidor: 15 de março 

 Início do outono e dia do Contador de Histórias: 20 de março 

 Dia Internacional Contra a Disc. Racial e da Síndrome de Down: 21 de março 

 Dia Mundial da Água: 22 de março 

 Dia da Integração Nacional, da Saúde e da Nutrição: 31 de março 

No dia 21 de março de 1960, na cidade de Joanesburgo, capital da 
África do Sul, 20 mil negros protestavam contra a lei do passe, 
que os obrigava a portar cartões de identificação, especificando os 
locais por onde eles podiam circular. No bairro de Shaperville, os 
manifestantes se depararam com tropas do exército. Mesmo sen-
do uma manifestação pacífica, o exército atirou sobre a multidão, 

matando 69 pessoas e ferindo outras 186. Esta ação ficou conhecida como o Massacre de Shaperville. 
Em memória à tragédia, a ONU – Organização das Nações Unidas – instituiu 21 de março como o 
Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial.  

O Artigo I da Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção Racial diz o seguinte: "Discriminação Racial significa qualquer distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito 
de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício, em bases de igualdade, aos direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outra área da 
vida pública"  

O racismo se apresenta, de forma velada ou não, contra judeus, árabes, mas sobretudo negros. No 
Brasil, onde os negros representam quase a metade da população, chegando a 80 milhões de pessoas, 
o racismo ainda é um tema delicado.  

Para Paulo Romeu Ramos, do Grupo Afro-Sul, as novas gerações já têm uma visão mais aberta em 
relação ao tema. “As pessoas mudaram, o que falta mudar são as tradições e as ações governamen-
tais”, afirma Paulo. O Grupo Afro-Sul é uma ONG de Porto Alegre, que promove a cultura negra em 
todos os seus aspectos. 

Fonte: Afro Sul  

Dia mundial contra a discriminação racial 

 

 

O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU (Organização das Nações Uni-
das) no dia 22 de março de 1992. O dia 22 de março, de cada ano, é destina-
do a discussão sobre os diversos temas relacionadas a este importante bem 
natural. 

Mas porque a ONU se preocupou com a água se sabemos que dois terços do planeta Terra é formado 
por este precioso líquido? A razão é que pouca quantidade, cerca de 0,008 %, do total da água do nos-
so planeta é potável (própria para o consumo). E como sabemos, grande parte das fontes desta água 
(rios, lagos e represas) esta sendo contaminada, poluída e degradada pela ação predatória do homem. 
Esta situação é preocupante, pois poderá faltar, num futuro próximo, água para o consumo de grande 
parte da população mundial. Pensando nisso, foi instituído o Dia Mundial da Água, cujo objetivo prin-
cipal é criar um momento de reflexão, análise, conscientização e elaboração de medidas práticas para 
resolver tal problema. 

No dia 22 de março de 1992, a ONU também divulgou um importante documento: a “Declaração 
Universal dos Direitos da Água” (leia abaixo). Este texto apresenta uma série de medidas, sugestões e 
informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a 
questão da água. 

Mas como devemos comemorar esta importante data? Não só neste dia, mas também nos outros 364 
dias do ano, precisamos tomar atitudes em nosso dia-a-dia que colaborem para a preservação e econo-
mia deste bem natural. Sugestões não faltam: não jogar lixo nos rios e lagos; economizar água nas ati-
vidades cotidianas (banho, escovação de dentes, lavagem de louças etc); reutilizar a água em diversas 
situações; respeitar as regiões de mananciais e divulgar idéias ecológicas para amigos, parentes e outras 
pessoas. 

Fontes: ONU  

      Dia mundial da água 
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A caminho da escola e de olho no ambiente 
Na hora de escolher o material escolar, pais e alunos podem ajudar o planeta focando as compras 
em produtos reciclados ou com selo de proteção ambiental 

 

Produzir anualmente pastas, cadernos, tintas, canetas, lápis e vários outros materiais 
escolares para todos os estudantes do país representa uma demanda gigantesca de maté-
ria-prima. O consumo de água, energia e combustíveis no processo de fabricação e dis-
tribuição de cada item também não é pouco. Isso, sem levar em conta o destino final de todos esses produtos. Por isso, 
quem se preocupa em promover a sustentabilidade deve procurar saber quais impactos os produtos adquiridos podem 
causar ao meio ambiente e assumir uma postura mais consciente na hora da compra. 

Uma conta simples sobre a quantidade de água usada para produzir uma folha de papel A4, por exemplo,  são consumi-
dos cerca de 10 litros de água, segundo dados do relatório “Países Ricos, Pobre Água”, da organização não-
governamental WWF (World Wildlife Foundation). 

Confira algumas dicas ecológicas do Instituto Akatu de Consumo Consciente para a compra de material esco-
lar: 

- Analise a lista de material para ver se todos os itens solicitados devem realmente ser comprados ou se é possível usar 
os mesmos do ano anterior. Nem sempre é preciso adquirir uma nova mochila, pastas, estojos e até mesmo lápis de cor 
e canetas. 

- Dê preferência a produtos escolares que fazem uso de material reciclado em sua confecção, como cadernos e agendas. 
A reutilização de resíduos diminui o custo ambiental de sua fabricação. 

- Opte por comprar lápis feitos com madeira certificada. Esse tipo de lápis tem estampado no rótulo o selo FSC. Esse 
selo indica que o produto foi feito com madeira de manejo sustentável, cumprindo as legislações ambiental e trabalhista 
e não contribuindo com o desmatamento ilegal. 

- Antes de comprar os livros da lista, verifique se não podem ser emprestados da biblioteca da escola ou da cidade ou 
ainda ser encontrados em sebos. Não jogue livros fora. Se forem bem cuidados, podem ser repassados para os irmãos 
mais novos, para outras crianças ou contribuir para formar uma biblioteca comunitária. 

- Envolva as crianças e os adolescentes no processo de escolha do que será comprado. Explique os impactos negativos 
e os positivos de cada opção, de maneira que elas entendam o porquê de cada escolha. Ouvir o que o jovem tem a dizer 
é a garantia de que o diálogo está sendo estabelecido. Dessa forma, os pais podem ajudá-los a desenvolver uma relação 
mais saudável com o ato de consumo desde a infância. 

- Aproveite as compras escolares para ensinar as crianças a fazer escolhas com critérios mais amplos, indo além do pre-
ço, da qualidade ou da admiração por personagens famosos da tevê e do cinema. Busque englobar os impactos da fabri-
cação dos produtos sobre a sociedade e o meio ambiente. 

Papel e água 

Uma classe formada por 30 alunos, cuja lista de material pede que cada estudante compre 100 folhas de papel sulfite por 
ano, consumiria cerca de 3 mil folhas e, portanto, 30 mil litros de água. O volume é equivalente ao de três caminhões 
pipa. Se considerar que no Brasil tem mais de 7 milhões de alunos matriculados somente no ensino médio, a água con-
sumida para fabricar 100 folhas de sulfite para cada aluno seria suficiente para encher quase 2,7 mil piscinas olímpicas 
ou para dar de beber a toda a população da China, durante 3 dias. 

De acordo com O Livro Verde (ou The Green Book), de Elizabeth Rogers e Thomas M. Kostigen, que traz dicas práti-
cas de reciclagem e reutilização de materiais, o papel é a maior fonte de desperdício nas escolas. Em média, uma escola 
joga fora 38 toneladas de papel por ano. Cada tonelada de papel reciclado salva 17 árvores. Ainda segundo o livro, a 
produção do papel reciclado gasta 44% menos energia, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 37% e pro-
duzindo 48% menos resíduos sólidos. 

Produtos reciclados 

“Produtos feitos com material reciclado em sua confecção são, quase sempre, opções mais sustentáveis porque diminu-
em o custo ambiental de sua fabricação ao reutilizar material que, de outra forma, viraria lixo”, comenta o engenheiro 
civil que coordena o programa Ecohabitare Sistemas Sustentáveis, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), Fernando Arns. Encontrar esse tipo de material pode ser mais difícil e talvez os produtos sejam mais caros, 
mas, na opinião de Arns, eles também evitam que mais matéria-prima tenha de ser retirada da natureza. Uma solução é 
garimpar na internet réguas fabricadas com caixas longa vida, canetas feitas de embalagens recicladas ou ainda mochilas 
feitas de lonas, por exemplo. 



Impresso em papel reciclado 
página 3 

 Manifestação dos caminhoneiros mostra a força 
da categoria 
 
A reação de quem já chegou ao seu limite 

 

No seu décimo terceiro dia (até o fechamento desta edição), a manifestação dos 

caminhoneiros demonstrou a força e a importância da categoria para o país.  

 

Segundo a divulgação dos meios de comunicação, não há uma pauta unificada de reivindicações. A liderança 

também não é centralizada. Segundo os próprios manifestantes, nenhum sindicato convocou o movimento, o 

que aconteceu foi o reflexo da situação limite em que essa classe vem enfrentando há algum tempo, sendo divul-

gado um a um pelas redes sociais ou pelos aplicativos de mensagens dos telefones e demais dispositivos de co-

municação. Em reportagem no site do G1, foi publicado que os primeiros protestos começaram em 13 de feve-

reiro, no Paraná, em um ato que incluía os professores do estado reclamando de medidas de corte de gastos e do 

que classificam de "abandono" da educação. Nos dias seguintes, a manifestação se espalhou por outros estados.  

 

As principais reclamações são a alta do preço do diesel, da redução do preço do frete e do valor dos pedágios. 

Segundo a Federação dos Transportadores Rodoviários Autônomos do Estado de São Paulo (Fecamsp), a alta do 

diesel, em janeiro, de R$ 0,15 por litro serviu como gatilho para os protestos. Segundo a entidade, o preço do 

frete teve uma queda de 37% em todo o país nos últimos cinco meses, sem falar na desvalorização que já vinha 

sofrendo nos últimos dois anos; aliada a alta nos custos de manutenção dos caminhões. 

 

Segundo Haroldo Christensen, diretor de projetos e comunicação da Associação Brasileira de Caminhoneiros 

(Abcam), o valor do frete, hoje, é definido por uma tabela de referência feita por alguns embarcadores  e, conse-

quentemente, por algumas  transportadoras, criando uma espécie de cartelização do frete. 

"O frete deveria ser o maior motivo da paralisação. Porque a variação do diesel, dos insumos, devia estar ligada a 

isso. O que não existe é uma planilha nacional de custos, em que fossem colocados todos os insumos assumidos, 

como combustível, pneu, manutenção. E, junto com isso, o valor das commodities. Aí sairia um valor de tonela-

da/km rodado, que seria variável conforme esses elementos", defende Christensen. 

Houve um encontro entre o governo e os representantes dos caminhoneiros, no dia 25/02, em Brasília. Segundo 

o dirigente da Abcam, foram convidadas algumas lideranças locais. "Nós, como associação, fomos convidados 

como ouvintes. Entendemos que não é o correto. Mas fomos como ouvintes e lá reivindicamos". Após a reuni-

ão, o ministro Rossetto afirmou que o governo se comprometeu a sancionar sem vetos a Lei dos Caminhoneiros. 

A matéria foi aprovada na Câmara Federal e estabelece regras para o exercício da profissão de motorista. Ainda 

segundo o ministro, a Petrobras se comprometeu a não reajustar o preço do diesel pelos próximos seis meses. 

 

Sindicatos e associações, que estavam presentes, aceitaram a proposta para acabar com os bloqueios. Mas lideran-

ças como Ivar Luiz Schmidt, que se diz representante do Comando Nacional do Transporte, rejeitaram. Segundo 

ele, o CNT é responsável por cerca de 100 pontos de bloqueio nas estradas. A entidade foi criada recentemente e 

não é vinculada a nenhum sindicato ou confederação de trabalhadores. 

 

De acordo com os dados da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), são 1 milhão de registros de 

transportadores, com 2,2 milhões de veículos; 857 mil é de autônomos (a maioria dos registros) , 1 milhão de veí-

culos. São 171 mil empresas, com 1,2 milhão de veículos. As cooperativas são em 410, com 17 mil veículos regis-

trados. 

 
 

Fontes: G1, Correio do Povo e Correio Brasiliense 
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“Não esquenta porque já vai pas-
sar!”  

“Mais folgado do que peido em 
bombacha!” 

“Mais a toa do que político em dia 
de plenário.” 

 

Frases de parachoque 
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A DIÁRIO DA FELICIDADE: BRIN-
QUE, EXPLORE E SABOREIE  

Por: Flora Victoria 

 

As emoções positivas tornam a vida mais plena, e pre-

cisamos aprender a cultivá-las. A Teoria broaden-and-

build foi desenvolvida pela Dra. Barbara Fredrickson, 

professora de Psicologia da Universidade da Carolina 

do Norte e, segundo ela, as emoções positivas ampli-

am nossos repertórios de pensamento e ação e cons-

troem nossos recursos pessoais. 

Ao ampliarmos e construirmos, nos tornamos pessoas 

mais saudáveis e integradas socialmente, abrindo nos-

sas mentes à compreensão e ao entendimento. Esta 

teoria se baseia em um grupo de emoções positivas 

que contribuem para ampliar nossos repertórios e 

construir recursos: alegria, interesse, contentamento e 

amor. 

A alegria estimula o desejo de brincar, de ultrapassar 

limites e de ser criativo, o que contribui para a cons-

trução de recursos físicos, sociais e intelectuais. Por 

isso, é importante saber apreciar pequenas alegrias da 

vida, para que estejamos abertos às possibilidades de 

crescimento. 

Já o interesse nos dá a vontade de explorar e de bus-

car desafios. Quando buscamos e assimilamos novas 

informações e experiências, expandimos nossas men-

INDICADORES SSMAQ GERAL fev/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  18.116 

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 449.233 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

tes e o nosso conhecimento e nos abrimos 

para novas possibilidades. 

Quando estamos contentes, saboreamos as 

circunstâncias atuais da vida e criamos uma 

nova visão do mundo e de nós mesmos. A 

união dessas três emoções é o amor. Ele 

contribui para potencializar a construção de 

recursos proporcionada pela alegria, pelo interesse e pelo conten-

tamento. 

Quando conseguimos combinar essas três emoções positivas ao 

mesmo tempo em nossas vidas, experimentamos um ambiente de 

relações íntimas e seguras e criamos um ciclo recorrente de estí-

mulos para brincar, explorar e saborear. 

Fonte: SBCoaching 

Humor 


