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Agenda 

 Dia da Oração e dia Nacional do Turismo: 02 de março 

 Dia Internacional da Mulher: 08 de março 

 Dia dos Animais e dia Nacional da Poesia: 14 de março 

 Dia da Escola e dia Mundial do Consumidor: 15 de março 

 Início do outono e dia do Contador de Histórias: 20 de março 

 Dia Internacional Contra a Disc. Racial e da Síndrome de Down: 21 de março 

 Dia Mundial da Água: 22 de março 

 Dia da Integração Nacional, da Saúde e da Nutrição: 31 de março 

 

 

 Decretado em 2006 pela Down Syndrome Internacional 
(DSI), ONG que reúne entidades ligadas à Síndrome de Down em 
todo o mundo, o Dia Internacional da Síndrome de Down tem 
como principal objetivo conscientizar a população sobre a questão 
da inclusão, propondo uma sociedade melhor. A data (21/3), ou 
3/21 na grafia americana, faz referência aos 3 cromossomos núme-
ro 21 que caracterizam a Síndrome de Down e foi ideia do geneti-
cista Stylianos E. Antonarakis, da Universidade de Genebra. 

 Por ser um dos países mais empenhados para promover a data, em 2010 a Federação 
Brasileira das Associações de Síndrome de Down (FBASD) solicitou o apoio do Governo 
brasileiro para que 21 de março entrasse no calendário oficial da ONU, o que aconteceu no 
ano seguinte. Uma das responsáveis para que isso acontecesse foi a jornalista Patrícia Almei-
da, única latino-americana membro da DSI: “Cada país tem suas características na hora de 
promover a data. A Rússia, por exemplo, é famosa por realizar diversos eventos com médi-
cos. Já no Brasil o foco é a pessoa com Síndrome de Down. A data é importante para reforçar 
que eles são cidadãos como quaisquer outros e merecem condições adequadas de vida”, expli-
ca. 

 Além de exercer as funções de jornalista e de ativista, Patrícia realiza uma ainda mais 
sublime: é mãe e tem uma filha com Síndrome de Down: “Quando Amanda nasceu, tomei 
um susto. Você é pego de surpresa, é inegável e pensei ‘por que eu?”. 

 Quem tem a mesma opinião da jornalista é a dona de casa 
Maria do Carmo, que tem uma filha com trissomia 21: “O dia 21 de 
março é muito importante porque dá mais visibilidade já que, na mai-
oria das vezes, as deficiências intelectuais são esquecidas. É o mo-
mento de propor a autonomia no campo do trabalho, da educação 
inclusiva. O país precisa se mobilizar e voltar seus olhos com mais 
carinho para pessoas como a minha filha. Ainda temos que melhorar 
muito em diversos aspectos”, alerta. 

 Mesmo com casos de preconceito e exclusão, para Patrícia o 
saldo é bastante positivo e há muitos motivos para comemorar: 
“Nesses últimos dez anos, a mídia ajudou a massificar a informação e 
o assunto começou a fazer parte do cotidiano de muita gente. A no-
vela Páginas da Vida (a trama principal incluía uma criança com Sín-
drome de Down renegada pela avó) foi um verdadeiro divisor de 
águas, por exemplo. Se olharmos para trás, não tínhamos tantas cri-
anças com síndrome matriculadas em escolas regulares. É uma con-

quista”, destaca. 

  

Dia Internacional da Síndrome de 
Down 

Fontes: Movimento Down e APAE Brasil 
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A caminho da escola e de olho no ambiente 
Na hora de escolher o material escolar, pais e alunos podem ajudar o planeta focando as compras 
em produtos reciclados ou com selo de proteção ambiental 

 

Produzir anualmente pastas, cadernos, tintas, canetas, lápis e vários outros materiais 
escolares para todos os estudantes do país representa uma demanda gigantesca de maté-
ria-prima. O consumo de água, energia e combustíveis no processo de fabricação e dis-
tribuição de cada item também não é pouco. Isso, sem levar em conta o destino final de todos esses produtos. Por isso, 
quem se preocupa em promover a sustentabilidade deve procurar saber quais impactos os produtos adquiridos podem 
causar ao meio ambiente e assumir uma postura mais consciente na hora da compra. 

Uma conta simples sobre a quantidade de água usada para produzir uma folha de papel A4, por exemplo,  são consumi-
dos cerca de 10 litros de água, segundo dados do relatório “Países Ricos, Pobre Água”, da organização não-
governamental WWF (World Wildlife Foundation). 

Confira algumas dicas ecológicas do Instituto Akatu de Consumo Consciente para a compra de material esco-
lar: 

- Analise a lista de material para ver se todos os itens solicitados devem realmente ser comprados ou se é possível usar 
os mesmos do ano anterior. Nem sempre é preciso adquirir uma nova mochila, pastas, estojos e até mesmo lápis de cor 
e canetas. 

- Dê preferência a produtos escolares que fazem uso de material reciclado em sua confecção, como cadernos e agendas. 
A reutilização de resíduos diminui o custo ambiental de sua fabricação. 

- Opte por comprar lápis feitos com madeira certificada. Esse tipo de lápis tem estampado no rótulo o selo FSC. Esse 
selo indica que o produto foi feito com madeira de manejo sustentável, cumprindo as legislações ambiental e trabalhista 
e não contribuindo com o desmatamento ilegal. 

- Antes de comprar os livros da lista, verifique se não podem ser emprestados da biblioteca da escola ou da cidade ou 
ainda ser encontrados em sebos. Não jogue livros fora. Se forem bem cuidados, podem ser repassados para os irmãos 
mais novos, para outras crianças ou contribuir para formar uma biblioteca comunitária. 

- Envolva as crianças e os adolescentes no processo de escolha do que será comprado. Explique os impactos negativos 
e os positivos de cada opção, de maneira que elas entendam o porquê de cada escolha. Ouvir o que o jovem tem a dizer 
é a garantia de que o diálogo está sendo estabelecido. Dessa forma, os pais podem ajudá-los a desenvolver uma relação 
mais saudável com o ato de consumo desde a infância. 

- Aproveite as compras escolares para ensinar as crianças a fazer escolhas com critérios mais amplos, indo além do pre-
ço, da qualidade ou da admiração por personagens famosos da tevê e do cinema. Busque englobar os impactos da fabri-
cação dos produtos sobre a sociedade e o meio ambiente. 

Papel e água 

Uma classe formada por 30 alunos, cuja lista de material pede que cada estudante compre 100 folhas de papel sulfite por 
ano, consumiria cerca de 3 mil folhas e, portanto, 30 mil litros de água. O volume é equivalente ao de três caminhões 
pipa. Se considerar que no Brasil tem mais de 7 milhões de alunos matriculados somente no ensino médio, a água con-
sumida para fabricar 100 folhas de sulfite para cada aluno seria suficiente para encher quase 2,7 mil piscinas olímpicas 
ou para dar de beber a toda a população da China, durante 3 dias. 

De acordo com O Livro Verde (ou The Green Book), de Elizabeth Rogers e Thomas M. Kostigen, que traz dicas práti-
cas de reciclagem e reutilização de materiais, o papel é a maior fonte de desperdício nas escolas. Em média, uma escola 
joga fora 38 toneladas de papel por ano. Cada tonelada de papel reciclado salva 17 árvores. Ainda segundo o livro, a 
produção do papel reciclado gasta 44% menos energia, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 37% e pro-
duzindo 48% menos resíduos sólidos. 

Produtos reciclados 

“Produtos feitos com material reciclado em sua confecção são, quase sempre, opções mais sustentáveis porque diminu-
em o custo ambiental de sua fabricação ao reutilizar material que, de outra forma, viraria lixo”, comenta o engenheiro 
civil que coordena o programa Ecohabitare Sistemas Sustentáveis, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), Fernando Arns. Encontrar esse tipo de material pode ser mais difícil e talvez os produtos sejam mais caros, 
mas, na opinião de Arns, eles também evitam que mais matéria-prima tenha de ser retirada da natureza. Uma solução é 
garimpar na internet réguas fabricadas com caixas longa vida, canetas feitas de embalagens recicladas ou ainda mochilas 
feitas de lonas, por exemplo. 
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 Evite acidentes na volta às aulas 
 

 Com o início das aulas temos maior possibilidade para o aumento no número de 

acidentes envolvendo crianças. O aumento no número de veículos nas vias e o 

aumento do período de afastamento das crianças do ambiente residencial, por 

exemplo, geram uma exposição aos mais variados riscos, além das atividades de-

senvolvidas na escola, principalmente durante o recreio. 

Entre os principais riscos, os de acidente de trânsito são os que em geral têm maior potencial de causar lesões 

graves. Só para se ter uma ideia da severidade de um acidente automobilístico, num impacto frontal a 50 km/h 

contra uma barreira rígida e indeformável, como um muro, por exemplo, é como multiplicar o peso de qualquer 

coisa dentro do veículo (pessoa ou objeto) por 40 ou 50. 

Nestas condições, uma criança de oito anos, pesando, aproximadamente, 25 kg, solta dentro do veículo, seria ar-

remessada para frente contra os bancos dianteiros e/ou para-brisa com o peso de uma tonelada. 

Se a criança estiver usando cinto de segurança comum, isso pode acarretar danos físicos significativos dependen-

do da potência da colisão, dado que a resistência de seu corpo é substancialmente inferior ao corpo de um adul-

to. 

Para minimizar esses danos, existem dispositivos de segurança apropriados para cada faixa etária e peso, por 

exemplo, o bebê conforto, a cadeirinha ou assento de elevação. É importante que a o adquirir esse tipo de produ-

to o consumidor adquira somente aquele que possua certificação do Inmetro. 

Cuidados na hora de levar os filhos à escola 

Antes de sair com veículo transportando crianças, o condutor deve certificar-se de que todos os ocupantes este-

jam adequadamente sentados nos bancos ou em cadeirinhas especiais e com os cintos de segurança presos e ajus-

tados. O respeito às normas de trânsito ao longo de todo o deslocamento reduz muito o risco do envolvimento 

em colisões ou outros acidentes. 

Durante o trajeto, as crianças devem permanecer sentadas e presas pelo cinto de segurança. Recomenda-se tam-

bém não abrir muito as janelas para evitar que qualquer dos ocupantes do veículo coloque as mãos ou a cabeça 

para o lado de fora do veículo. Ao chegar ao destino, faça o desembarque das crianças pelo lado da calçada para 

evitar a exposição ao tráfego de veículos. 

 

Ao andar de bicicleta 

As bicicletas são tratadas pelo Código de Transito Brasileiro (CTB) como um tipo de veículo. E o deslocamento 

das bicicletas deve ser feito pelas laterais da pista de rolamento quando não houver ciclovia ou acostamento e 

excepcionalmente pelas calçadas, desde que autorizado pelo município e devidamente sinalizado. As bicicletas 

devem possuir equipamentos de segurança, como campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos 

pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. 

 

 Ao atravessar a rua 

A desatenção ao atravessar a rua é uma das principais causas de atropelamentos. Por isso, evite atitudes que cau-

sem distração, como falar ao celular e só atravesse nas faixas de pedestre. Ao aguardar para atravessar, evite ficar 

próximo ao meio-fio. Prefira ficar recuado e numa posição que permita ver com segurança a aproximação de veí-

culos. Deve-se evitar atravessar na frente ou atrás de automóveis, ônibus e caminhões porque eles encobrem ou 

dificultam a visão do fluxo de veículos. 

Vistoria de transporte escolar 
Fontes: Criança Segura, DENATRAN e Bombeiros/ES 
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“Não há estrada longa quando há 
algo que se busca!”  

“Mais folgado do que peido em 
bombacha!” 

“Mais a toa do que político em dia 
de plenário.” 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL fev/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  7.104 

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 242.425 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88 

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Dia Internacional da Mulher 

A data foi celebrada pela primeira vez a 19 de Março de 1911 na Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça. 

Desde esse ano, o dia tem vindo a ser comemorado em vários países, de forma a reconhecer a importância e contributo da 

mulher na sociedade. 

Outro dos objetivos do Dia Internacional da Mulher é recordar as conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito 

seja racial, sexual, político, cultural, linguístico ou económico. 

Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977 proclamaram o dia 8 de Março como 

o Dia Internacional da Mulher. 

"Deus extrai o ideal dos prantos doces borrifados na tez das flores meigas; lança no molde a languidez da tarde, a calma 

santa das etéreas veigas; no seio das manhãs colhe perfumes, das entranhas dos céus tira o amor!... Insigne obra, que a 

Deus mesmo custa, nasceu, e n’alma da mulher augusta abrigou-se a bondade do Senhor..."  (Tobias Barreto) 

Humor 

Estresse = pedra 

 Se pegarmos uma pedra, mesmo que pequena, e ficar-

mos segurando com o braço estendido, conforme o 

tempo vai passando ela parecerá cada vez mais pesa-

da., não importa que ela pese apenas 100g, ela vai pas-

sar a sensação de estar mais pesada com o passar do 

tempo.  Quando pensamos em um problema por um 

tempo, nada acontece, pensamos por mais um tempo e 

ela começa a machucar, pensamos nele durante todo o 

dia e começamos e nos sentir paralisados., incapazes 

de fazer qualquer coisa.  

Os problemas são como as pedras: lembre-se de solta-

los!  


