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Agenda: 
 Dia do Imigrante e Nacional da Luta contra AIDS : 01 dezembro 

 Dia Internacional do portador de deficiência: 03 de dezembro 

 Dia da Família e da Justiça: 08 de dezembro 

 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  10 de dezembro 

 Dia do Engenheiro: 11 de dezembro 

 Dia do Cego, do Ótico e de Santa Luzia: 13 de dezembro 

 Natal: 24 de dezembro 

 Reveillon: 31 de dezembro 

Editorial 

 

A 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas, realizada em 14 de outu-
bro de 1992, em comemoração ao término da Década, adotou o dia 3 de dezembro como Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência, por meio da resolução A/RES/47/3. Com este 
ato, a Assembleia considera que ainda falta muito para se resolver os problemas dos deficien-
tes, que não pode ser deixado de lado pelas Nações Unidas. 

A data escolhida coincide com o dia da adoção do Programa de Ação Mundial para as Pesso-
as com Deficiência pela Assembleia Geral da ONU, em 1982. As entidades mundiais da área 
esperam que com a criação do Dia Internacional todos os países passem a comemorar a data, 
gerando conscientização, compromisso e ações que transformem a situação dos deficientes 
no mundo. O sucesso da iniciativa vai depender diretamente do envolvimento da comunidade 
de portadores de deficiência que devem estabelecer estratégias para manter o tema em evidên-
cia. 

As pessoas portadoras de deficiência, assim como todas aquelas que se diferenciam do 
“padrão” físico (ou outro) da maioria onde estão inseridos, travam a constante e incansável 
luta pelo equilíbrio social. 

Sentir a discriminação é, infelizmente, uma rotina para as pessoas “diferentes”, pois a socieda-
de não está apta para conviver igualitariamente com os desiguais. Temos que tratar as pessoas 
de acordo com as suas necessidades e capacidades. Essas pessoas não precisam de compaixão 
e sim de respeito. 

Muitos são os discursos egoístas, onde a maioria das pessoas joga as responsabilidades para o 
“poder público”. Tudo que depende de coragem e mudança de comportamento individual, 
acaba se tornando um problema coletivo e, consequentemente, atribuímos aos outros a mis-
são. Assim como as questões ambientais, o convívio social igualitário depende das atitudes de 
cada um de nós. Esperamos grandes soluções para problemas que, muitas vezes, nós criamos. 
Logicamente que aqueles que estão sendo pagos, na verdade bem pagos, por nossos impos-
tos, têm o dever de agir em benefício social, contudo isso isoladamente não resolverá o pro-
blema. 

Quantos de nós reclamamos da construção de nossa cidade onde não houve a previsão de 
acessibilidade para os deficientes? Todavia, quantos estacionam seus carros em cima das cal-
çadas ou nas zonas de rebaixamento do meio-fio destinados ao deslocamento dos cadeiran-
tes? É muito simples empurrar nossas culpas para um plano maior! Fica mais fácil de conviver 
com a consciência corrompida com  falsos valores e princípios.  

 

Antes de cobrar e empurrar responsabilidades, faça uma reflexão acerca de suas próprias ati-
tudes. Pense primeiro na contribuição que está fazendo para o assunto e depois, somente de-
pois, busque os demais responsáveis. Então mobilize-se para que as coisas funcionem!   
                

Dia internacional das pessoas com 
deficiência 
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 Privação do sono aumenta riscos de acidentes 
graves 

 

Impacto em alta velocidade em obstáculo parado e queda em precipí-

cio são exemplos de acidentes graves que podem ser causados por so-

nolência.  

 

Pálpebras e cabeça pesadas, olhar fixo, bocejos contínuos. Não se engane, motorista, é o sono chegando. Procure 

um local seguro e tire um cochilo, antes que um cochilo possa tirar uma vida. 

Um motorista sonolento pode causar acidentes graves, como colidir em alta velocidade em obstáculos parados 

ou cair em precipícios. A falta de atenção pode levá-lo a sair da pista, invadir o acostamento ou deixar de obser-

var sinais de trânsito, colocando em risco a própria vida e a de outras pessoas. 

Segundo o neurologista Rubens Reimão, líder do Grupo de Pesquisa Avançada em Medicina do Sono do Hospi-

tal das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), os acidentes causados por sonolência acontecem mais em 

situações monótonas, como estradas vazias, e à noite, durante o horário normal do sono. “Quando não há sinal 

de breque ou desvio antes de um obstáculo, é provável que o motorista tenha dormido”, afirma. 

Segundo Reimão, pioneiro no estudo do sono no Brasil, a chance de acidente aumenta quando o motorista não 

dormiu o suficiente na noite anterior. “São necessárias de sete a oito horas de sono por noite. Mais do que uma 

hora a menos do que essa média pode deixar a pessoa sonolenta durante o dia, fazendo com que perca a rapidez 

no alerta, podendo provocar acidentes de vários tipos”, diz. 

Reimão explica que cerca de metade das pessoas que sentem sono durante o dia não dormiram o suficiente. Se-

gundo o médico, há uma tendência mundial cada vez maior à privação do sono, seja por auto-indução ou por 

pressão da sociedade. “Dormir pouco é uma epidemia. As pessoas ficam ligadas na internet, trabalham até tarde e 

não dormem o suficiente. No dia seguinte, são incapazes de dirigir bem”, afirma. Ele diz que não se deve dirigir 

nos horários em que se tem mais sono. “Ter uma pessoa ao lado conversando ajuda a se manter alerta”, reco-

menda. 

De acordo com o neurologista Shigueo Yonekura, do Instituto de Medicina e Sono de Piracicaba e Campinas, o 

sono é um dos principais vilões das estradas, sendo responsável por um quarto dos acidentes no Brasil. Ele suge-

re que, durante uma viagem, o motorista faça paradas a cada duas horas para andar, tomar líquidos, respirar bem 

e relaxar as pernas e o pescoço. Também deve-se evitar comer demais e ingerir alimentos pesados, assim como 

álcool ou outro tipo de droga. 

Segundo Yonekura, um levantamento feito com base nos dados da Polícia Rodoviária Federal de 2001 e 2002 

sobre ocorrências em estradas federais revela que o sono é responsável por um em cada quatro acidentes de trân-

sito nas rodovias do país. 

Risco aumenta à noite e depois do almoço 

 “É preciso descansar bem antes de fazer uma viagem. O motorista deve estar bem disposto e decidir qual o me-

lhor horário para ficar horas ao volante. Muitas vezes os melhores horários para fugir do trânsito nas estradas são 

os mais arriscados. O risco de morte é quatro vezes maior nos acidentes noturnos”, afirma. 

Yonekura cita uma pesquisa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), que identificou que en-

tre janeiro e agosto de 2006 aconteceu uma morte a cada 25 acidentes registrados nas rodovias paulistas concedi-

das à iniciativa privada no intervalo das 20h às 4h. Já das 8h às 12h houve uma morte a cada 93 acidentes e das 

12h às 16h uma a cada 85. 

Fonte: Vias Seguras 
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Excesso de peso em caminhões e falta de fiscaliza-
ção reduzem a vida útil do asfalto 
Diagnóstico do Dnit aponta que 77% dos caminhões trafegam com 

peso acima do permitido 

Imagine um cenário paradisíaco para as estradas: dinheiro em caixa, licitação 

sem problemas, estudo ambiental adequado, obra feita, asfalto pronto. Fim 

de todos os problemas? Não. Até mesmo depois de concluído, o pavimento 

pode causar dor de cabeça nos motoristas. Uma das principais causas é a 

buraqueira nas estradas, que muitas vezes independe da boa qualidade da pavimentação. É que mesmo as boas 

rodovias não aguentam carretas carregadas com 20 toneladas acima do peso — e essa situação, embora pareça 

exagero, é rotina no Brasil. Ou seja, de pouco adianta tudo estar azeitado como relógio suíço, se o usuário não 

colabora para manter a situação em ordem. 

Conforme diagnóstico elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), 77% dos 

caminhões trafegam com excesso de peso. E a consequência é grave: apenas 10% de excesso de peso por eixo já 

reduzem em até 40% a vida útil do asfalto. Conforme essa mesma avaliação federal, o excesso de carga "acarreta 

redução da velocidade e da capacidade de frenagem, o que coloca em risco a vida de motoristas, além de acelerar 

o desgaste de veículos". 

O estudo faz parte do Plano Diretor Nacional Estratégico de Pesagem (PDNEP), elaborado em 2005 e licitado, 

em sua primeira etapa, em 2007. Na época, o projeto era implantar 238 postos 

de pesagem fixos ou móveis, além dos 49 existentes. De lá para cá foram im-

plementados 41 postos fixos e 36 móveis. Total: 77. Ou seja, apenas um terço 

do total previsto está implantado, cinco anos depois de lançado o projeto. Tu-

do foi suspenso por suspeitas de irregularidades no edital de licitação. 

As consequências da não implementação do plano de pesagem são visíveis. A 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) esti-

ma que até 2% do Produto Interno Bruto (PIB) de uma nação pode ser des-

perdiçado em consequência dos danos causados às rodovias pelo excesso de peso. O professor universitário João 

Fortini Albano, um dos pais do plano diretor de pesagem — ele inclusive tem tese de doutorado a respeito dos 

danos do sobrepeso nas estradas — calcula que um excesso de carga de 20% diminui pela metade a vida útil da 

pista, considerando apenas veículos com excesso de peso. Na pesquisa de campo, em situação real, com uma 

composição ampla da frota, incluindo veículos leves e dentro do peso, a redução cai pela metade, ficando entre 

25% e 30%. Portanto, se o pavimento for projetado para durar 10 anos, ele vai durar sete — na melhor das hipó-

teses. 

 O tenente da BM Vilson Vitória Machado, que trabalha no Batalhão Rodoviário e um dos autores do livro "O 

excesso de peso rodoviário: manual prático de transporte rodoviário de cargas", diz que há três grandes proble-

mas causados pelos caminhões com carga pesada: insegurança para os usuários (a carreta perde capacidade de 

frenagem), danos ao pavimento e prejuízo a pontes e viadutos. 

— Muitos caminhoneiros transferem a carga para outro veículo, quando enxergam a balança. E depois recarre-

gam com o excesso — afirma Machado. 

 

Fonte: Zero  Hora 
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“Talvez, mas nem sempre!” 
 

“Correndo mais que chuva no 
telhado” 

“Pequei porque não tolerei. Me 
redimi porque mudei” 
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Metáfora: o ovo, a cenoura e o café 

Colocando um ovo, uma cenoura e o pó de café, cada 

um em um recipiente com água fervendo, podemos 

observar que eles reagirão de maneiras diferentes. 

Frente a essa adversidade, o ovo, que era frágil, torna-

se firme, rijo. A cenoura, que era forte e inflexível, 

torna-se macia. O pó de café, por sua vez, transforma 

a água, tornando-a mais parecida com as próprias ca-

racterísticas do pó. 

E você, como se comporta nas adversidades?  

Humor 

 

 

Considerado o maior desastre ambiental do País, o rompimento da barragem da mineradora 
Samarco, em Mariana/MG, causou uma grande devastação por onde passou, chegando até o 
mar, em Espírito Santo. 

Além dos danos na fauna, flora e materiais, treze corpos de pessoas foram encontrados, quatro 
ainda não identificados (até o fechamento desta matéria), e dez pessoas ainda estão desaparecidas. 

A mineradora Samarco foi fundada em 1977 e produz pequenas bolas de minério de ferro usadas na produção de aço. Ela é controlada 
pela Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton. Opera em Minas Gerais e no Espírito Santo e é a 10ª maior exportadora do país. Após 
a tragédia, a empresa suspendeu as atividades de mineração na região. O governo de Minas embargou o licenciamento de funcionamen-
to da empresa, que não pode extrair minério até o cumprimento de exigências de segurança. 

Independentemente das indenizações e multas ambientais, sabe-se que o meio ambiente levará décadas para se recompor. As vidas 
perdidas não podem ser recuperadas e o aprendizado, por parte de empresas e governo, provavelmente não será apreendido, infel iz-
mente. 

Desastre ambiental em MG 


