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Agenda 

 Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá: 02 de fevereiro 

 Dia Nacional da Luta do Povos Indígenas: 07 de fevereiro 

 Dia de São Valentim e da Amizade: 14 de fevereiro 

 Carnaval: 17 de fevereiro 

 Dia da Conquista de Monte Castelo (1945): 21 de fevereiro 

 Dia do Rotaryano: 23 de fevereiro 

 Dia da Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891): 24 de fevereiro 

 Dia Nacional do Livro Didático: 27 de fevereiro 
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A nova Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Estabe-
lecia um mandato de quatro anos para o presidente da República, que 
seria escolhido por eleições diretas; manteve três poderes de governo 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), anulando o Poder Moderador; deu 
autonomia às antigas províncias, agora denominados estados; adotou o 
voto universal masculino, excluindo os analfabetos. Naquele período, a 
grande maioria da população era analfabeta. 

O primeiro presidente foi escolhido, excepcionalmente, pela Assembléia Constituinte. Como can-
didatos apresentaram-se o marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Morais. O militar saiu 
vitorioso e foi empossado como presidente constitucional em 25 de fevereiro de 1891. 

O regime de governo escolhido foi o presidencialismo. O mandato do presidente da República, 

eleito pelo voto direto, seria de quatro anos, sem direito à reeleição para o mandato imediatamen-

te seguinte, sem, contudo haver impedimentos para um mandato posterior. Tanto é que Rodri-

gues Alves (1902 a 1906) foi o primeiro presidente reeleito do Brasil – apesar de não ter assumido 

por morrer às vésperas da posse por gripe espanhola (1918). O mesmo valia para o vice-

presidente. É interessante notar que, à época, o vice-presidente era eleito independentemente do 

candidato à presidência da República, o que em princípio permitia a escolha do da oposição, o 

que dificultava o Governo. Também, no caso de morte ou renúncia do Presidente, seu vice assu-

mia apenas até serem realizadas novas votações, não tendo que ficar até ser completado o respec-

tivo quadriênio, como ocorre atualmente. Claro que isso deu margem a alguns vice-presidentes, 

como Delfim Moreira, para prolongarem seus mandatos, dificultando a promoção de novas elei-

ções presidenciais. Por fim, as eleições para Presidente e vice ocorriam no 1.º de março, tomando-

se as posses no 15 de novembro. 

 

As Constituições da República 

Após a primeira Constituição da República, em 1891, tivemos outras: 

1934: votada pelo Congresso sob a presidência de Getúlio Vargas. 

1937: outorgada durante o período do Estado Novo por Getúlio Vargas, conhecida como Consti-
tuição Polaca, por copiar a Constituição fascista da Polônia. 

1946: votada pela Assembleia Constituinte no governo de Eurico Gaspar Dutra. 

1967: sem a participação do Congresso, após o golpe militar de 1964 e sob o governo do presi-
dente Castelo Branco, foi elaborada uma nova Constituição que garantiu a continuidade da dita-
dura militar. Essa constituição incorporou os atos institucionais editados pelo regime autoritário 
instalado no país em 1° de abril de 1964. 

1988: a Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986, promulga a nova Carta Magna, conhe-
cida como Constituição Cidadã, que garantiu a volta do regime democrático, ampliando os direi-
tos e garantias sociais dos brasileiros. É a Constituição em vigor atualmente.    

 

 

 Fonte: Senado Federal          

Promulgação da primeira Constituição 
Republicana (1891) 
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Dicas de segurança no trânsito 
FREADAS 
Não freie sobre poças d’água. Se isso for inevitável, alivie o pedal rapidamente para 
que as rodas não travem. 
Muito cuidado ao frear tendo caminhões na sua traseira. Pesados, eles percorrem 
uma área muito maior que um veículo comum até parar completamente. 
 
VIAGENS LONGAS 
Descanse bastante antes de iniciar sua viagem. 
Para aqueles que não estão acostumados,  sugere-se que viaje acompanhado por al-
guém que também possa revezar a condução. 

Não dirija por muitas horas. Faça paradas regulares, mesmo que não esteja cansado. 
(siga a lei do motorista profissional). 
Faça uma revisão cuidadosa nos principais itens de segurança do veículo como freios, pneus, parte elétrica e direção. 

 

SENTIDOS 
Não ingira bebidas alcóolicas e nem tome qualquer medicação que possa interferir nos seus sentidos. 
 

 
ACIDENTES 
Deparando-se com um acidente, antes de tentar prestar qualquer socorro, respeite a sua própria segurança. Evite ser, também, mais 
uma vítima. 
Se já houver outras pessoas prestando socorro no local, siga adiante e tente avisar a autoridade mais próxima (Polícia Rodoviária, Con-
cessionário da rodovia etc.) 
Se você não é médico ou alguém especializado, evite mexer nas vítimas e nem permita que leigos removam as pessoas acidentadas. 
Aguarde o socorro apropriado e evite o agravamento das lesões por manipulação inadequada. 
Sua principal função será evitar o pânico, confortar os feridos e pedir o socorro. 

Lembre-se que a primeira providência deve ser a sinalização do local para proteção e evitar novos acidentes. 
 
ULTRAPASSAGENS 
Não ultrapasse pela direita. 
Antes da ultrapassagem, certifique-se de que você tem uma visão total do local, olhando também os retrovisores. 
Anuncie por meio dos sinais convencionais (luzes e setas) sua intenção de fazer a ultrapassagem. 
Nunca ultrapasse em trevos, lombadas, curvas e passagens de nível ou onde a faixa que divide as pistas seja contínua. 
 
DIRIGINDO NA CHUVA 
Redobre a atenção para as condições da via nessas ocasiões, é possível a ocorrência de deslizamentos e quedas de barreiras. 
Reduza a velocidade a um limite seguro. 
Mantenha ligado os limpadores de pára-brisa. 
Não fume para evitar o embaçamento do vidro. 
Evite freadas bruscas 
Se o carro aquaplanar (deslizar sobre uma lâmina de água) não freie nem pise na embreagem. Solte o acelerador e deixe o atrito com 
água reduzir a velocidade até você sentir as rodas adquiriram contato com o piso. 
 

ANIMAIS NA PISTA 
Ao se deparar com animais de grande porte nas pistas (cavalos, bois, etc.) não buzine nem sinalize com os faróis. 
Isto pode assustar o animal e provocar reações inesperadas. 
Feche os vidros, passe lentamente em marcha reduzida e avise o posto policial mais próximo. 
 
VIAJANDO COM CRIANÇAS 
Crianças com menos de 10 anos de idade devem sempre ser transportadas no banco de trás, atadas aos cintos de 
segurança ou acomodadas nas cadeirinhas apropriadas às suas respectivas idades e estaturas físicas.. 
Bebês, mesmo os recém-nascidos, não devem viajar no colo de suas mães. Em caso de colisão, o risco da criança 
servir como amortecedor no impacto com o painel ou o banco da frente é muito grande. 

As crianças de colo até um ano de idade, devem ficar nas cadeirinhas fixadas de costas para o sentido do veículo. Depois dessa idade, a 
cadeirinha pode ficar na posição normal. 
 
CINTO DE SEGURANÇA 
A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança é para todos os ocupantes do veículo, independente da via que esteja sendo utilizada. 
Mantenha os cintos sempre em bom estado e nunca prenda-os enrolado ou dobrado, para não reduzir sua eficiência. 
Não use dispositivos que possam interferir no dispositivo de retração do cinto. Ele deve estra sempre ajustado ao corpo.  

 

Fonte: Programa PARE  do M.T. 
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O Treinamento dos olhos pode reduzir distração dos motoristas 
O treinamento, segundo os pesquisadores, permite que os motoristas se distraiam menos e fiquem 
menos confusos com objetos que surgem rapidamente, com potencial para evitar acidentes  

Cientistas canadenses descobriram que é possível treinar os olhos dos motoristas para que eles 
acompanhem melhor outros veículos, pedestres, e qualquer outro objeto importante enquanto diri-

gem. 

O treinamento, segundo os pesquisadores, permite que os motoristas se distraiam menos e fiquem menos confusos 
com objetos que surgem rapidamente, com potencial para evitar acidentes. 

Como ver mais 

"A questão é como fazer com que as pessoas vejam mais, respondam mais rapidamente e sejam capazes de evitar er-
ros que ocorrem quando elas perdem seus alvos de vista," explica Adriane Seiffert, da Universidade de Vanderbilt. Os 
pesquisadores usaram monitores especiais para testar hipóteses específicas sobre como as pessoas usam a percepção 
de movimento para monitorar objetos. 

A expectativa era de que as pessoas utilizassem tanto a velocidade quanto a direção do movimento para fazer um ras-
treamento preciso dos objetos. No entanto, eles descobriram que as pessoas usam basicamente a direção do movi-
mento. 

Seguir o alvo 

Em uma série de outros três experimentos, os participantes tinham que acompanhar um subconjunto de vários obje-
tos em movimento, simulando os carros e pedestres no trânsito. Os dois primeiros experimentos mostraram que os 
participantes geralmente olham para o centro do grupo de objetos em movimento, dando olhadas rápidas para alvos 
específicos, uma estratégia chamada de comutação do alvo central. O terceiro experimento, mediu a precisão do ras-
treamento de duas estratégias diferentes, a comutação do alvo central e o olhar direto para o alvo. 

Atenção ao dirigir 

Segundo Seiffert, os resultados revelaram que as pessoas acompanham melhor múltiplos objetos quando olham para 
o centro do grupo de objetos em movimento. "Isto pode parecer um contrassenso porque olhar para cada um dos 
alvos pode parecer a melhor estratégia," disse Seiffert. "Isto tem importantes repercussões sobre como as pessoas são 
treinadas para dirigir um carro." 

"Um melhor entendimento de como o padrão dos movimentos oculares pode reduzir os erros de rastreamento pode 
ajudar a desenvolver estratégias para reduzir os riscos de acidentes automobilísticos," prevê a pesquisadora. 

 

Fonte:  Diário da saúde 

Abuso infantil leva à depressão na vida adulta 

 
Segundo estudo, crianças que são maltratadas ou não são bem cuidadas, são 
mais vulneráveis a sofrer de depressão grave. 

A probabilidade de uma criança mais velha sofrer de depressão aumenta 59 por 
cento, se a criança foi submetida a maus tratos físicos, enquanto que a probabili-
dade é de 75 por cento para as crianças que passaram por vários tipos de abuso. 

Os autores do estudo chegaram a estes resultados após comparar 676 crianças que sofreram abusos ou foram maltra-
tadas antes dos onze anos, com um grupo de 520 crianças que foram bem tratadas. 

Os cientistas verificaram seu desenvolvimento até a idade de 29 anos. 

Estes resultados mostram que a depressão começou na infância para muitas crianças, diz o estudo, conduzido por 
Cathy Spatz Widom cuidados de John Jay College. 

Esse achado reforça a necessidade de intervir cedo na vida dessas crianças, que sofrem abuso e abandono, antes que 

os sintomas de depressão se estendam para outras áreas do seu desenvolvimento. 

Fonte: Portal Dicas de Saúde 
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“Fale mal mas fale de mim” 
 

“Mais deprimido que gato de arma-
zém!” 

Não me siga  porque eu estou per-
dido” 

 

Frases de parachoque 
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Metáfora: o Dragão 

Há muitos anos, nas montanhas do Himalaia, existia um pequeno vilarejo. Seus habitantes estavam morrendo de fome. Viviam 

com medo do dragão que tinham visto em seus campos e, por isso, não cultivavam mais alimentos. 

Certo dia, chegou ao vilarejo um viajante e ao pedir por comida eles explicaram que não poderiam dar porque o dragão a levara 

de seus campos. Ele era corajoso e se ofereceu para matar o dragão. Ao chegar lá, ele viu que não havia dragão, apenas uma 

enorme melancia. Então, retornou ao vilarejo e disse: "Vocês não têm o que temer; não há dragão algum, apenas uma enorme 

melancia." Os habitantes do vilarejo se zangaram e fizeram o viajante em pedaços. 

Mais dois viajantes apareceram e tiveram a mesma atitude, recebendo o mesmo destino do primeiro. 

Um quarto viajante, que também foi atrás do dragão e, ao ver a melancia gigante, sacou a espada e retalhou-a. Retornou até os 

habitantes do vilarejo e contou-lhes que havia matado o dragão - eles se deliciaram. O viajante permaneceu no vilarejo por mui-

tos meses, o suficiente para ensinar aos habitantes a diferença entre dragões e melancias. 

                                                Autor desconhecido 

INDICADORES SSMAQ GERAL jan/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  7.998 

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 258.348 

9 Média de consumo - km/l      2,88  

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Humor 


