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Entre 1948 e 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a homossexualidade 
como um transtorno mental. Em 17 de maio de 1990, a assembléia geral da OMS aprovou a 
retirada do código 302.0 (Homossexualidade) da Classificação Internacional de Doenças, de-
clarando que “a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão”. A 
nova classificação entrou em vigor entre os países-membro das Nações Unidas em 1993. 
Com isso, marcou-se o fim de um ciclo de 2000 anos em que a cultura judaico-cristã encarou 
a homossexualidade primeiro como pecado, depois como crime e, por último, como doença.  

Apesar deste reconhecimento da homossexualidade como mais uma manifestação da diversi-
dade sexual, as lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) ainda sofrem cotidia-
namente as conseqüências da homofobia, que pode ser definida como o medo, a aversão, ou 
o ódio irracional aos homossexuais: pessoas que têm atração afetiva e sexual para pessoas do 
mesmo sexo. 

A homofobia se manifesta de diversas maneiras, e em sua 
forma mais grave resulta em ações de violência verbal e físi-
ca, podendo levar até o assassinato de LGBT. Nestes casos, 
a fobia, essa sim, é uma doença, que pode até ser involuntá-
ria e impossível de controlar, em reação à atração, conscien-
te ou inconsciente, por uma pessoa do mesmo sexo. Ao 
matar a pessoa LGBT,  a pessoa que tem essa fobia procura 
“matar” a sua própria homossexualidade.  A homofobia 
também é responsável pelo preconceito e pela discrimina-

ção contra pessoas LGBT, por exemplo no local de trabalho, na escola, na igreja, na rua, no 
posto de saúde e na falta de políticas públicas afirmativas que contemplem LGBT. Infeliz-
mente, também, os valores homofóbicos presentes em nossa cultura podem resultar em um 
fenômeno chamado homofobia internalizada, através da qual as próprias pessoas LGBT po-
dem não gostar de si pelo fato de serem homossexuais, devido a toda a carga negativa que 
aprenderam e assimilaram a respeito. 

Para tanto, o Dia 17 de Maio, além de relembrar que a homossexualidade não é doença, tem 
uma característica de protesto e de denúncia. No mundo inteiro, há um número crescente de 
atividades sendo realizadas nesse dia. 

 

 

    

          

Dia Internacional de Combate 
à Homofobia  

Fontes: CNTE e CCDH 

Agenda: 
 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa: 03 de maio 

 Dia Internacional da Cruz Vermelha : 08 de maio 

 Dia das Mães: 10 de maio 

 Dia da Abolição da Escravatura: 13 de maio 

 Dia da Constituição, dia Internacional das Telecomunicações e dia Internacio-

nal Contra a Homofobia: 17 de maio 

 Dia Nac.de Combate à Explor. Sexual de Crianças e Adolescentes: 18 de maio 

 Dia da Língua Nacional: 21 de maio 

 Dia das Bandeiras: 30 de maio 
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Em 1973 um crime bárbaro chocou o Brasil. Seu desfecho escandaloso seria um símbolo de 
toda a violência que se comete contra as crianças. 

Com apenas oito anos de idade, Araceli Cabrera Sanches foi sequestrada em 18 de maio de 
1973. Ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família 
capixaba. O caso foi tomando espaço na mídia. Mesmo com o trágico aparecimento de seu 
corpo, desfigurado por ácido, em uma movimentada rua da cidade de Vitória (ES), poucos 
foram capazes de denunciar o acontecido. O silêncio da sociedade capixaba acabaria por de-
cretar a impunidade dos criminosos. 
Os acusados, Paulo Helal e Dante de Brito Michelini, eram conhecidos na cidade pelas festas 

que promoviam em seus apartamentos e em um lugar, na praia de Canto, chamado Jardim dos Anjos. Também era conheci-
da a atração que nutriam por drogar e violentar meninas durante as festas. Paulo e Dantinho, como eram mais conhecidos, 
lideravam um grupo de viciados que costumava percorrer os colégios da cidade em busca de novas vítimas. 
A capital do estado era uma cidade marcada pela impunidade e pela corrupção. Ao contrário do que se esperava, a família 
da menina silenciou diante do crime. Sua mãe foi acusada de fornecer a droga para pessoas influentes da região, inclusive 
para os próprios assassinos. 
Apesar da cobertura da mídia e do especial empenho de alguns jornalistas, o caso ficou impune. Araceli só foi sepultada três 
anos depois. Sua morte ainda causa indignação e revolta. 
 
Mobilização para a data 
O dia 18 de maio foi instituído em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas, reuniram-se na Bahia para o 1º 
Encontro do Ecpat no Brasil. O evento foi organizado pelo Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes (CEDECA/BA), 
representante oficial do Ecpat, organização internacional que luta pelo fim da exploração sexual e comercial de crianças, 
pornografia e tráfico para fins sexuais, surgida na Tailândia. O encontro reuniu entidades de todo o país. Foi nessa oportu-
nidade que surgiu a ideia de criação de um Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. 
De autoria da então deputada federal Rita Camata (PMDB/ES) - presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adoles-
cente do Congresso Nacional -, o projeto foi sancionado em maio de 2000. 
Desde então, a sociedade civil em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes promovem atividades em todo o país 
para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da violência sexual. 
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes vem manter viva a memória naci-
onal, reafirmando a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos de todas as suas Aracelis. 
 
Símbolo 
A campanha tem como símbolo uma flor, como uma lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragi-
lidade de uma flor com a de uma criança. O desenho também tem como objetivo proporcionar maior proximidade e identi-
ficação junto à sociedade, proximidade e identificação com a causa. 
Esse símbolo surge durante a mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes de 2009. Porém, o que era para ser apenas uma campanha se tornou o símbolo da causa, a partir de 2010. 
Para alcançar esse objetivo, é necessário que a sociedade em geral Faça Bonito na proteção de nossas crianças e adolescen-
tes. 
 
Chamada 
O slogan Faça Bonito - Proteja nossas crianças e adolescente quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de 
prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. 
 
Lei 
Lei 9.970 – Institui o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil 
Art. 1º. Fica instituído o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

 

 

 

 

Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes  

Fonte: Faça Bonito 
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Cérebro pode ficar acordado e dormir ao mes-
mo tempo 

 
Quando a mente está cansada, certas regiões cerebrais podem desli-

gar, enquanto outras permanecem ativas 

 

 
Se você já se martirizou por não saber onde guardou as chaves ou os óculos e acha que é distraído ou esquecido de-
mais, pense melhor: esses lapsos podem ser um sinal de que você precisa dormir mais. 

Estudo publicado na revista britânica Nature sugere que o cansaço pode fazer o cérebro 'adormercer' por frações de 
segundo. As consequências podem ser graves especialmente para pessoas responsáveis por tarefas que exigem alerta 
constante.   

 

"Mesmo antes que você sinta a fadiga, há sinais no cérebro de que você deveria 
interromper certas atividades", explica Chiara Cirelli, professora de psiquiatria da 
Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. "Grupos específi-
cos de neurônios podem adormecer, com consequências negativas para a perfor-
mance", diz. 

A pesquisa desafia o senso comum de que a falta de sono afeta o cérebro inteiro. 

 

A teoria convencional se baseia na observação de eletroencefalogramas, que revelam os padrões de atividade elétrica 
nos neurônios - mas possuem limitações. Seus eletrodos são posicionados no couro cabeludo, o que significa que cap-
tam melhor o sinal dos neurônios próximos ao crânio em relação aos localizados nas camadas mais profundas do cé-
rebro. O procedimento resumema atividade de centenas de milhões de neurônios, sem analisar células isoladamente. 

Para contornar esta limitação, Cirelli e seus colaboradores inseriram sondas ultrafinas dentro do cérebro de onze ca-
mundongos adultos para monitorar a atividade elétrica em subgrupos de neurônios no córtex motor, responsável pela 
coordenação motora 'semiautomática'. 

 

Os roedores foram mantidos acordados durante quatro horas além do horário em que normalmente vão dormir, com 
a ajuda de objetos novos introduzidos na gaiola para mantê-los interessados - e ativos. 

 

O monitoramento cerebral mostrou que, mesmo quando todas as aparências indicavam que os animais estavam acor-
dados e ativos, neurônios nestas áreas específicas não estavam funcionando - em outras palavras, partes do cérebro 
permaneceram adormecidas enquanto outras continuavam despertas. 

 

"Mesmo quando alguns neurônios pararam de funcionar, as medições cerebrais através do eletroencefalograma indi-
cavam, de maneira geral, que as cobaias estavam acordadas", diz Cirelli. Esses episódios de "sono localizado" afetaram 
o comportamento dos camundongos, segundo os cientistas. 

 

A experiência — Os animais foram treinados por duas horas para realizar uma tarefa complicada: segurar uma boli-
nha de açúcar com uma única pata. Quanto mais cansados ficavam, mais difícil para os roedores ficava o trabalho. 
Eles começaram a deixar cair as bolinhas, ou então não conseguiam pegá-las quando oferecidas. 

Era necessário que apenas que alguns neurônios "saíssem do ar" por um terço de segundo para que as falhas ocorres-
sem, destaca Cirelli. "Dos vinte neurônios que acompanhamos durante um experimento, dezoito permaneceram acor-
dados", explica. "Nos outros dois, havia sinais de sono - alternância entre períodos breves de atividade e períodos de 
silêncio". 

Fontes: Veja 

Sono profundo: mesmo com a pessoa acordada 

e ativa, algumas regiões do cérebro podem 

adormecer se o cansaço for muito grande 

A pesquisa mostrou que, 
mesmo quando todas as 
aparências indicavam que 
os animais estavam acorda-
dos e ativos, partes do cére-
bro permaneceram adorme-
cidas enquanto outras conti-
nuavam despertas 
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“Mais comprometido do que depoi-
mento em CPI da Petrobras!”  

“Mais tumultuada do que a estra-
da de tijolos amarelos”   

“Mais faceiro do que pinto no lixo” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL abril/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  18.958 

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 449.567 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Maio Amarelo 

O Movimento MAIO AMARELO nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade 

para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o mundo. O objetivo do movimento é 

uma ação coordenada entre Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o 

tema segurança viária e, mais do que chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes, feridos e sequelados per-

manentes no trânsito no país e no mundo, mobilizar o seu envolvimento e também dos órgãos de governos, empresas, entidades 

de classe, associações, federações, sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente 

discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que o tema exige, nas mais dife-

rentes esferas. 

Acompanhando o sucesso de outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, os quais, respectivamente, 

tratam dos temas câncer de mama e próstata, o “MAIO AMARELO” estimula você a promover atividades voltadas a conscienti-

zação, ao amplo debate das responsabilidades e avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de seus des-

locamentos diários no trânsito.                      

Dia das Mães 

No Brasil, o Dia das 

mães é comemorado 

sempre no segundo do-

mingo de maio (de acor-

do com decreto assinado 

em 1932, pelo presidente 

Getúlio Vargas). Com o passar dos anos, o dia das 

mães aqueceu o comércio, pois os filhos sempre com-

pram presentes para agradá-las e para agradecer toda 

forma de carinho e dedicação que recebem ao longo 

da vida. 

Fonte: MaioAmarelo.com 

Humor 


