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Agenda: 
 Dia Nacional da Saúde: 05 agosto 

 Dia dos Pais: 09 de agosto 

 Dia do Estudante, do Advogado e do Garçom : 11 de agosto 

 Dia Nacional das Artes : 12 de agosto 

 Dia do Folclore e do Supervisor Escolar:  22 de agosto 

 Dia da Infância e de São Bartolomeu: 24 de agosto 

 Dia do Soldado: 25 de agosto 

 Dia do Psicólogo: 27 de agosto 

 Dia Nacional de Combate ao Fumo: 29 de agosto 

 

 

 

Lei Nº 5.352, 8/11/1967 

O Dia Nacional da Saúde é comemorado em 05 de agosto, data 
em que, em 1872, nasceu Oswaldo Gonçalves Cruz. 

Médico sanitarista, foi pioneiro no estudo de moléstias tropi-
cais e da medicina experimental no Brasil.  

Em 1900, fundou o Instituto Soroterápico Nacional, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, hoje 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Sua trajetória se confunde com a história da saúde pública 
brasileira. 

Oswaldo Cruz: o médico do Brasil 

Oswaldo Cruz nasceu em São Luis do Paraitinga, interior de São Paulo. Filho do médico Ben-
to Gonçalves Cruz e de Amália Taborda de Bulhões Cruz, ingressou na Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro aos 15 anos. Antes de concluir o curso, publicou dois artigos sobre mi-
crobiologia na revista Brasil Médico. 

Formou-se em 24 de dezembro de 1892, defendendo a tese "Veiculação Microbiana pelas 
Águas". Em 1896, foi para Paris especializar-se em bacteriologia no Instituto Pasteur, que na 
época reunia grandes nomes da ciência. 

Oswaldo Cruz foi nomeado Diretor Geral de Saúde Pública em 1903, cargo que corresponde 
atualmente ao de Ministro da Saúde. Utilizando o Instituto Soroterápico Federal, atual Fio-
cruz, como base de apoio técnico-científico, deflagrou memoráveis campanhas de saneamen-
to. Em poucos meses, a incidência de peste bubônica foi reduzida com o extermínio dos ra-
tos, cujas pulgas transmitiam a doença. 

Em 1904, com o recrudescimento dos surtos de varíola, o sanitarista tentou promover a vaci-
nação em massa da população. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida. 

O congresso protestou e foi organizada a Liga contra a vacinação obrigatória. No dia 13 de 
novembro estourou a rebelião popular (a Revolta da Vacina) e, no dia 14, a Escola Militar da 
Praia Vermelha se levantou. O Governo derrotou a rebelião, mas suspendeu a obrigatorieda-
de da vacina. 

Em 1909, Oswaldo Cruz deixou a Diretoria Geral de Saúde Pública, passando a se dedicar 
apenas ao Instituto (Fiocruz), onde lançou importantes expedições científicas que possibilita-
ram a ocupação do interior do país. Erradicou a febre amarela no Pará e realizou a campanha 
de saneamento da Amazônia. 

Como consequência, as obras da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, cuja construção havia 
sido interrompida pelo grande número de mortes de operários pela malária, puderam ser fina-
lizadas. 

Em 1913 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivos de saú-
de, abandonou a direção do Instituto Soroterápico e mudou-se para Petrópolis. Como prefei-
to da cidade, traçou vasto plano de urbanização, que não pode ver executado. 

Oswaldo Cruz morreu de insuficiência renal em 11 de fevereiro de 1917, em Petrópolis, com 
apenas 44 anos. 

 Fonte: Fiocruz          

Dia Nacional da Saúde 
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Deveres do Condutor Defensivo 

Conhecer as leis e a sinalização de trânsito e obedecê-las sempre, em qualquer local e horário. 

Usar sempre o cinto de segurança e os demais equipamentos obrigatórios 
e mantê-los em boas condições de uso. 

Conhecer o veículo que está dirigindo e saber usá-lo corretamente 
(consulte o manual do proprietário). 

Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento e abaste-
cido de combustível, além de observar os demais fluídos existentes. 

Prever situações inesperadas, ficar atento e ser capaz de evitar acidentes. 

Ser capaz de tomar decisões corretas com rapidez nas situações de perigo 
e executá-las. 

Nunca aceite desafios e provocações de motoristas irresponsáveis; deixe 
os "apressadinhos" passarem. 

Não dirigir cansado ou com sono, sob o efeito do álcool, drogas, remédios ou qualquer substância tóxica. 

Não confie apenas na sua habilidade; os instrumentos do painel do veículo ajudam a tomar as decisões cer-
tas. 

Procure ver tudo que está acontecendo à sua volta e certifique-se de que todos estão vendo o seu veículo e a 
sinalização que estiver usando, de forma correta. 

"Direção Defensiva" é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condi-
ções adversas, que encontramos nas vias de trânsito. 

A "Direção Defensiva" é indispensável no aperfeiçoamento de motoristas. Trata-se de uma forma de prati-
car, no uso de seu veículo, uma maneira de dirigir mais segura, reduzindo a possibilidade de ser envolvido 
em acidentes de trânsito, apesar das condições adversas. 

Fonte: DENATRAN 

Crianças no trânsito 
Querer independência faz parte do desenvolvimento da criança, e os adultos, muitas vezes, que-
rem apoiar essa crescente autoestima. No entanto, na hora de atravessar a rua, crianças não devem 
ser deixadas sozinhas. O risco de ocorrer um acidente pode ser reduzido com o exemplo dos adul-
tos e com o ensino de um comportamento seguro para pedestres.  

• O mais importante a fazer para ensinar um comportamento de pedestre seguro é praticá-lo você 
mesmo: atravesse as ruas olhando para ambos os lados, respeite os sinais de trânsito e faixas para 
pedestres e, antes de atravessar na frente dos veículos, faça contato visual com os motoristas para 
ter certeza de que eles te viram. 

A grande maioria das crianças menores de 10 anos de idade não consegue lidar seguramente com o trânsito. 

• Crianças têm dificuldade de julgar a velocidade dos carros, a distância entre elas e os veículos e a direção dos 
sons do trânsito. 

• Crianças pequenas muitas vezes têm opiniões erradas sobre carros. Elas pensam que os carros podem parar 
instantaneamente ou que, se elas podem ver o carro, o motorista também pode vê-las. 

• Crianças menores estão em crescente risco de morte e lesão por atropelamento nas entradas de garagens. Prin-
cipalmente quando o veículo está dando ré, pois a altura delas é o ponto cego do motorista. 

• Alguns fatores aumentam a probabilidade de atropelamentos: alto volume de tráfego, grande número de veícu-
los estacionados nas ruas, limites altos de velocidade estabelecidos e poucos dispositivos de segurança para pe-
destres, como passarelas e lombadas eletrônicas. 
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Relatório do Maio Amarelo – 2015 – Um 
Movimento que não para de avançar 

 
Juntos, numa única mobilização pelo trânsito e pela vida! 

 

O Maio Amarelo teve seus 30 dias de intensa mobilização nos cinco continentes do planeta, milhares de ações realiza-
das, milhões de pessoas mobilizadas e impactadas com o alerta para um trânsito mais seguro, combateu os riscos da 
acidentalidade e conscientizou para salvar vidas em mais de 20 países. 

Boa parte desse trabalho multissetorial, uniu todos os segmentos públicos e privados, poderes e sociedade organizada 
ou simples cidadãos e foi registrado por seus próprios promotores e organizadores de cada ação e atividades voltadas 
para a construção de um trânsito mais seguro. Foram inúmeras passeatas, caminhadas, blitze, palestras, cultos ecumê-
nicos; mensagens educativas nas estradas, nas TV, rádios, nas redes e mídias sociais, no cinema, nas escolas e universi-
dades, nos monumentos que fizeram alusão ao Movimento mundial em favor da preservação da vida nas vias. 

O amarelo contagiou o globo, alertando populações inteira, dos grotões aos grandes centros e metrópoles. 

As redes sociais (facebook e twitter) e o site do Movimento publicaram essas atividades, além de toda a divulgação na 
imprensa. Esses foram canais importantes para a interação de todos os apoiadores e para o compartilhamento das 
experiências. Muito mais que essa visibilidade, o registro permanente e mais palpável do Maio Amarelo, aquele que 
garantirá a memória da história construída neste ano por todos os apoiadores, acaba de ser lançado: o Relatório de 
Ações – 2015. 

O 2º Relatório de Ações do Maio Amarelo é prova documental dos avanços que marcaram nossa mobilização. Ele é a 
prestação de contas para aqueles que se envolveram e acreditaram nesse trabalho – que fizeram o Movimento. O Re-
latório busca retratar o reconhecimento do trabalho de muitas mãos, mentes e corações, pela segurança no trânsito. 

Dentro dos limites que são impostos para uma publicação, tentamos mostrar, ao máximo, as atividades. É claro que 
gostaríamos de colocar, infinitamente, mais experiências, que chegaram nas mãos da Coordenação do Movimento, 
mas não existiriam páginas suficientes para que pudessem garantir esse vasto registro. 

Em resumo, destacamos como a mobilização contagiou a todos no planeta, como o amarelo coloriu o Brasil de Norte 
a Sul. Apresentamos os números que comprovam a força do Maio Amarelo, a audiência em todos os canais de comu-
nicação. 

Tentamos ressaltar também como o Movimento tomou as rodovias de todo o Brasil, graças ao apoio da ABCR 
(Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias); a adesão das faculdades ao Maio Amarelo com o trabalho 
empolgante das Ligas de Traumas de diversos cursos de Medicina; o apoio das faculdades de Engenharia, Publicidade, 
Comunicação, entre outras. 

Outra parceria estratégica que merece referência foi a da classe médica e dos profissionais de saúde à Mobilização – 
fato que tem grande relevância pela vivência e proximidade dos profissionais com as vítimas do trânsito. 

O Maio Amarelo provou que é possível ocupar todos os espaços em favor do trânsito: as ruas, as empresas públicas e 
privadas, associações e demais organizações. 

Neste Relatório, também destacam-se apoios individuais, o trabalho de gente que fez a diferença na mobilização; de 
personalidades com ampla força social, de autoridades, gente de destaque na música, na TV, no futebol, nas pistas; e 
até chefes de estado, como no Brasil, tivemos total apoio da Presidência da República ao Movimento. 

O documento ainda garante espaço ao trabalho de cada Estado brasileiro na mobilização e também avalia as conquis-
tas deste ano. Entre elas, a principal é que em cada ação, o Maio Amarelo não para de avançar e nestas páginas prova-
mos que os primeiros passos de um longo caminho já foram trilhados. 

Em 2016, o Movimento reitera os laços de apoio e parceria com cada envolvido, pois o trabalho deverá ser ainda mai-
or para superarmos as conquistas até aqui.  
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“A sorte está sempre ao lado dos 
bons!”  

“Se disseram que te esqueci, reze, 
porque eu morri” 

“A esperança é o sonho do homem 
acordado” 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL julho/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  15.827 

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 379.425 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Cigarro faz mal até pra quem não fuma 
No Dia Nacional de Combate ao Fumo (29 de agosto), o Instituto Nacional de Câncer, INCA, órgão do 

Ministério da Saúde responsável pela política de controle do câncer no País, aproveita para fazer um alerta: 

cigarro faz mal até para quem não fuma. As crianças são um dos grupos mais atingidos. Elas correm, por 

exemplo, um risco cinco vezes maior de sofrerem morte súbita sem razão específica. O tabagismo passivo 

é a terceira maior causa de morte evitável no mundo, superada apenas pelo tabagismo ativo e o consumo 

excessivo de álcool.. 

A fumaça aspirada pelo não-fumante apresenta níveis oito vezes maiores de monóxido de carbono, o triplo de nicotina, e 

até cinquenta vezes mais substâncias cancerígenas que a fumaça tragada. A fumaça que sai da ponta do cigarro contém, em 

média, três vezes mais nicotina e monóxido de carbono, e até cinquenta vezes mais substâncias cancerígenas do que a fu-

maça que entra pela boca do fumante depois de passar pelo filtro do cigarro. 

Metáfora: todos, alguém, qualquer um, 
todo mundo e ninguém 

  Esta é uma história de quatro pessoas: 

Havia um trabalho importante a ser feito e todos tinham 

certeza de que ALGUÉM o faria.  

QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM o 

fez. 

ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho de TODOS. 

TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia 

fazê-lo, mas NINGUÉM imaginou que TODO MUNDO 

deixasse de fazê-lo. Ao final, TODOS culparam ALGUÉM 

quando NINGUÉM fez o que QUALQUER UM poderia 

ter feito.  

Humor 


