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Agenda: 
 Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (1680): 01 de abril 

 Paixão de Cristo e Sexta-feira Santa: 03 de abril 

 Páscoa: 05 abril 

 Dia Mundial da Saúde: 07 de abril 

 Dia Mundial de Combate ao Câncer: 08 de abril 

 Dia de Tiradentes: 21 de abril 

 Dia do Planeta, do Descobrimento do Brasil e da Força Aérea: 22 de abril 

 Dia Mundial do Livro, do autor e do Escoteiro: 23 de abril 

 Dia da Educação: 28 de abril 

 

 

 

A Sexta-Feira Santa, ou 'Sexta-Feira da Paixão', é a Sexta-Feira antes do Do-
mingo de Páscoa. É a data em que os cristãos lembram o julgamento, paixão, 
crucificação, morte e sepultura de Jesus Cristo, através de diversos ritos religio-
sos. 

Segundo a tradição cristã, a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo se-
guinte ao dia 14 de Nisã, no calendário hebraico. A mesma tradição refere ser 
esse o terceiro dia desde a morte. Assim, contando a partir do domingo, e sa-
bendo que o costume judaico, tal como o romano, contava o primeiro e o últi-
mo dia, chega-se à sexta-feira como dia da morte de Cristo. 

A Sexta-feira Santa é um feriado móvel que serve de referência para outras datas. É calculado como sendo a 

primeira Sexta-feira de lua cheia após o equinócio de outono no hemisfério sul ou o equinócio de primavera no 

hemisfério norte, podendo ocorrer entre 20 de março e 23 de abril. 

A Páscoa é um evento religioso cristão, normalmente considerado pelas igrejas ligadas a esta corrente religiosa 
como a maior e a mais importante festa da Cristandade. Na Páscoa os cristãos celebram a Ressurreição de Jesus 
Cristo depois da sua morte por crucificação que teria ocorrido nesta época do ano em 30 ou 33 da Era Comum. 
O termo pode referir-se também ao período do ano canônico que dura cerca de dois meses, desde o domingo de 
Páscoa até ao Pentecostes. 

Os eventos da Páscoa teriam ocorrido durante o Pessach, data em que os judeus comemoram a libertação e fuga 
de seu povo escravizado no Egito. 

A palavra Páscoa advém, nome em hebraico, da festa judaica à qual a Páscoa 
cristã está intimamente ligada, não só pelo sentido simbólico de “passagem”, 
comum às celebrações pagãs (passagem do inverno para a primavera no he-
misfério norte) e judaicas (da escravatura no Egito para a liberdade na Terra 
prometida), mas também pela posição da Páscoa no calendário, segundo os 
cálculos que se indicam a seguir. 

A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Depois de morrer na 
cruz, seu corpo foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu por três 

dias, até sua ressurreição. É o dia santo mais importante da religião cristã. Muitos costumes ligados ao período 
pascal originam-se dos festivais pagãos da primavera. Outros vêm da celebração do Pessach, ou Passover, a Pás-
coa judaica, que é uma das mais importantes festas do calendário judaico, celebrada por 8 dias e onde é come-
morado o êxodo dos israelitas do Egito, da escravidão para a liberdade. Um ritual de passagem, assim como a 
"passagem" de Cristo, da morte para a vida. 

A última ceia partilhada por Jesus Cristo e seus discípulos é narrada nos Evangelhos e é considerada, geralmente, 
um “sêder do pesach” – a refeição ritual que acompanha a festividade judaica - , se nos ativermos à cronologia 
proposta pelos Evangelhos sinópticos. O Evangelho de João propõe uma cronologia distinta, ao situar a morte 
de Cristo por altura da hecatombe dos cordeiros do Pessach. Assim, a últi-
ma ceia teria ocorrido um pouco antes desta mesma festividade. 

A festa tradicional associa a imagem do coelho, um símbolo de fertilidade, e 
ovos pintados com cores brilhantes, representando a luz solar, dados como 
presentes. De fato, para entender o significado da Páscoa cristã atual, é 
necessário voltar para a Idade Média e lembrar os antigos povos pagãos 
europeus que, nesta época do ano, homenageavam Ostera, ou Esther – em 
inglês, Easter quer dizer Páscoa. Ostera (ou Ostara) é a Deusa da Primave-
ra, que segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo da fertili-
dade, pulando alegremente em redor de seus pés nus. A deusa e o ovo que 
carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Ostara equivale, na 
mitologia grega, a Deméter. Na mitologia romana, é Ceres.  

Fonte: Wikipédia e portal da Educação  

A Sexta Feira Santa e a Páscoa 
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Dia Internacional do Planeta 
Desde os anos 70, o Ibama coordena as festividades do dia do Planeta Terra no dia 22 de abril, coinci-
dindo com as comemorações do descobrimento do Brasil. Segundo o órgão brasileiro, o país tem atingi-
do seus objetivos no que concerne à conscientização da população em relação à questão ambiental, 
acrescentando que existem hoje 2 mil organizações que atuam nessa área. 

O planeta Terra tem, aproximadamente, 5 bilhões de anos, e muitas são as teorias a respeito de seu sur-
gimento. Para ficar como a conhecemos atualmente, ela passou por eras glaciais, terremotos, maremotos 
e todo tipo de intemperismo. Antes parcamente habitada, a população humana hoje contabiliza 6 bi-
lhões de pessoas. 

Tanta era para se transformar no que é hoje, a Terra merece de nós todo o cuidado e respeito. Para mantermos o equilíbrio do planeta é 
necessário conscientizar-se da importância dele, a começar pelas crianças. Vale lembrar que os recursos naturais, essenciais para a vida, 
em sua maioria não são renováveis. O pensamento deve ser global, mas as ações podem partir de cada comunidade. Os pequenos atos 
fazem a diferença, e o planeta agradece. 

A IDADE DA TERRA 

Estima-se que a Terra tenha cerca de cinco bilhões de anos. 

A crosta terrestre é mais "nova": três bilhões, contados a partir do teor de chumbo presente em materiais radioativos. 

Assim como o desenvolvimento humano pode ser dividido em fases, como a infância, adolescência, vida adulta e velhice, a Terra tam-

bém possui diferentes etapas, de acordo com o estudo de seu relevo e formação do solo. Deste modo, temos as eras geológicas, que 

você acompanha na nossa Linha do Tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS DESAFIOS E PROBLEMAS DO NOSSO PLANETA 

A capacidade do homem de modificar a natureza fez com que a Terra, hoje, se tornasse muito diferente do que seria sem a presença da 
nossa civilização. A cultura, exclusiva dos humanos, marca a ruptura com os outros animais e muda o sentido das necessidades básicas 
dos seres vivos: alimentação, reprodução, proteção do frio e da chuva, por exemplo, são hoje adaptados à cultura de acordo com os 
diferentes locais e épocas onde vive o ser humano. 

As alterações que o homem faz à cultura e à natureza, embora busquem melhorar a vida no planeta, muitas vezes lhe são prejudiciais. A 
destruição das florestas, a poluição do ar e das águas, o problema do lixo e do esgotamento sanitário lançados nos rios, a caça predató-
ria são exemplos de ameaças ao equilíbrio da Terra. 

 

 

 

Fontes: IBGE e  IBAMA 
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 Principais aspectos da nova Lei do condutor profissional 
 

Publicada no dia 03/03/2015, a Lei 13.103/2015  dispõe do exercício da profissão do 

motorista e faz alterações na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), no CTB 

(Código de Trânsito Brasileiro), na Lei 11.442/2007 (transporte de cargas), na Lei 

7.408/1985 e revoga alguns dispositivos da Lei 12.609/2012 (lei sobre o exercício da 

profissão, anterior). 

Diferente ao que muitos pensam, a lei não limita-se ao condutores profissionais, ela atinge diversos atores envol-

vidos dentro do processo operacional e de rotina desses profissionais. Órgãos públicos, concessionárias de rodo-

vias, empregadores, autônomos, embarcadores e destinatários de cargas serão, de alguma forma, afetados pela lei 

exigindo ações de adaptação e aplicação. 

Devido aos alcances e impactos provocados pela norma, muitos dispositivos tem datas diferentes para vigorar, 

tendo em vista a necessidade de tempo adequado para a adaptação. 

  

Veja os principais aspectos e vigências 

 

Os dispositivos Lei 12.609/2012, até que sejam revogados pela vigência dos itens citados acima, continua valen-

do.  

Além dos prazos estabelecidos, alguns dispositivos também dependerão de regulamentação dos órgãos compe-

tentes, como o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), por exemplo. 

Fonte: Diário Oficial da União 

Intervalo mínimo de 1 (uma) hora para refeição, podendo esse perío-
do coincidir com o tempo de parada obrigatória na condução do 
veículo estabelecido pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
Código de Trânsito Brasileiro. 

  
A partir da data da publicação da relação de trechos das 
vias públicas que disponham de pontos de parada ou de 
locais de descanso adequados. 
  
  
Obs.: os entes públicos tem o prazo de 180 (cento e oi-
tenta) dias para publicar a primeira relação dos trechos e 
vias. Inicio de vigência a partir de cada publicações das 
relações de trechos e vias subsequentes. A fiscalização do 
cumprimento do disposto tem o prazo de 180 (cento e 
oitenta) da publicação do trecho e via pelo ente público. 
Decorridos 3 (três) anos da data da publicação da Lei os 
seus efeitos dar-se-ão para todas as vias, independente-
mente da publicação da relação dos trechos e vias 

Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 
(onze) horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a 
coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do 
veículo estabelecida pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas 
ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro 
das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período. 

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) ho-
ras e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros ou de transporte rodoviário de cargas, devendo fazer 
intervalos de 30 minutos. 

Exames toxicológicos aos condutores das categorias C, D e E para 
renovação, e habilitação. 

90 (noventa) dias da publicação da lei. 

Exames toxicológicos para Admissão e Demissão de Motorista Pro-
fissional. 

1 (um) ano da publicação da lei. 

Exames toxicológicos aos condutores das categorias C, D e E com 
Carteira Nacional de Habilitação com validade de 5 (cinco) anos de-
verão fazer o exame previsto no § 1o no prazo de 2 (dois) anos e 6 
(seis) meses a contar da realização do disposto no caput. 

3 (três) anos e 6 (seis) meses da publicação da lei. 

Exames toxicológicos aos condutores das categorias C, D e E com 
Carteira Nacional de Habilitação com validade de 3 (três) anos deve-
rão fazer o exame previsto no § 1o no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) 
meses a contar da realização do disposto no caput. 

2 (dois) anos e 6 (seis) meses da publicação da lei 

É permitida a remuneração do motorista em função da distância per-

corrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produ-

tos transportados, desde que essa remuneração não comprometa a 

segurança da rodovia e da coletividade ou viole as normas. 

 

 
Essa e as demais disposições entram em vigor a partir de 
45 dias contados da data de publicação da lei. 
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“Traz a carne que eu faço o fogo!” 

“Sempre atento aos acontecimen-
tos”.  

“Me chamam de louco... e eu não 
tiro a razão!” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL mar/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  25.181 

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 624.433 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Para o secretário da Modernização Administrativa e 

dos Recursos Humanos, Eduardo Olivera, a intenção 

do governo não é buscar responsáveis pela acidenta-

lidade, mas sim soluções em consenso. Lembrando o 

momento de austeridade que o Estado atravessa, 

afirmou que o Rio Grande do Sul não tem mais de 

onde buscar crédito, salvo junto ao povo gaúcho. 

Para isso, aposta no diálogo, do qual esse evento é 

exemplo, e na responsabilidade compartilhada. 

O DETRAN apresentou uma lista com vinte e sei 

propostas. 

Fonte: DETRAN/RS 

DETRAN/RS propõe mudanças na legislação para reduzir acidentes com ônibus e cami-
nhões 
 

Em evento realizado no Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado do RS, 

no dia 31/03/2015, com a presença de autoridades de trânsito, empresas de ônibus, transportadoras e 

interessados em reduzir a acidentalidade no trânsito, o DETRAN/RS apresentou relatórios de dados 

estatísticos da acidentalidade gaúcha envolvendo o transporte de cargas e de passageiros de 2010 a 2014. 

Entre outras informações, destaca-se a porcentagem de acidentes com vítima fatal incluindo pelo menos um caminhão 

(24% do total desse tipo de acidente no período considerado). Já quando os acidentes com ônibus são enfocados, chama 

a atenção o número de colisões e atropelamentos – mais de 90% dos acidentes com ônibus ou micro-ônibus são dessa 

natureza. 

“Mas não queremos somente oferecer números. O DETRAN/RS que trazer propostas concretas à sociedade e é isso 

que estamos iniciando neste evento. Consideramos importante ir além da esfera das instituições públicas para abarcar 

outras visões do problema da acidentalidade”, explica o diretor-geral do DETRAN/RS, Ildo Szinvelski. 

Humor 


