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

 Dia Internacional da Cruz Vermelha : 08 de maio 

 Dia das Mães: 08 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 

 

 

  

O slogan “Faça Bonito – Proteja nossas crianças e adolescentes” 
quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de prevenir e 
enfrentar a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no 
Brasil. Ele é o lema da campanha Faça Bonito, do Comitê Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O objetivo é mobilizar a socieda-
de para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes, 
celebrado desde 2000 no dia 18 de maio. 

A campanha tem como símbolo uma flor amarela, como uma lembrança dos desenhos da 
primeira infância, além de associar a fragilidade de uma flor com a de uma criança.  

Por quê 18 de Maio? – A data foi instituída pela Lei Federal 9.970/00 com base no “Crime 
Araceli”, ocorrido em 18 de maio de 1973, em Vitória (ES). Na ocasião, a menina Araceli, de 
8 anos, foi raptada, drogada, violentada, morta e carbonizada por jovens de classe média da 
cidade, que nunca foram punidos. Desde 2000, as ações que marcam este dia visam mobilizar 
os diferentes setores da sociedade, governos e mídia sobre a urgência da proteção dos direitos 
de meninas e de meninos.  

A violência sexual  contra crianças e adolescentes, principalmente entre crianças até 9 anos de 
idade,  é o segundo principal tipo de violência, ficando pouco atrás apenas para as notifica-
ções de negligência e abandono. Pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostra que, em 2011, 
foram registrados 14.625 notificações de violência doméstica, sexual, física e outras agressões 
contra crianças menores de dez anos. 

Os números são do sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) do Ministério da 
Saúde. O Viva possibilita conhecer a frequência e a gravidade das agressões e identificar a vio-
lência doméstica, sexual e outras formas (física, sexual, psicológica e negligência/abandono). 

É preciso que cada pessoa entenda o seu papel e sua responsabilidade e denuncie qualquer 
comportamento inadequado por parte de adultos para coibir possíveis crimes. Para isso, é 
disponibilizado um serviço de atendimento no Brasil todo. Basta ligar o número 100 de qual-
quer telefone, entre 8h e 22h (inclusive nos finais de semana e feriados), e sua denúncia  é 
imediatamente encaminhada para a Polícia Civil, Conselho Tutelar e Ministério Público. 

 

 

 

 

  

   

Dia Nacional de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes  

Fontes: Programa Na Mão Certa e SNDH 
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    Alteração na Resolução 552/2015 do CONTRAN    

 

O CONTRAN alterou a Resolução nº 552, de 17 de setembro de 2015, que fixa os requisitos mínimos de segu-
rança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga. 

No que segue. 

 

Considerando o disposto no art. 102 e no seu parágrafo único, do CTB; Considerando o disposto no art. 30 da 
Convenção sobre Trânsito Viário, promulgada pelo Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981, da qual o 
Brasil é 

signatário; Considerando a necessidade de aperfeiçoar os requisitos de segurança no transporte de cargas em veí-
culos rodoviários de carga com carroçaria de madeira; Considerando o que consta no Processo nº: 
80000.030023/2015-72   

 

RESOLVE: 

Art. 1º Esta Resolução altera o parágrafo 4º do art. 4º da Resolução CONTRAN nº 552, de 17 de setembro de 
2015, de modo a evitar a inviabilidade das carroçarias de madeira. 

Art. 2º O parágrafo 4º do art. 4º da Resolução CONTRAN nº 552/2015 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 4º (...) 

§ 4º As carroçarias de madeira deverão obedecer aos seguintes requisitos: 

I - As carroçarias novas deverão ter obrigatoriamente chassis e travessas metálicas, não podendo ser considera-
dos pontos de fixação as guardas laterais e o piso, se estes pontos de amarração forem fixados somente na ma-
deira (sem contato com as travessas ou o chassi). 

II - Para os veículos em circulação, deverão ser adicionados aos dispositivos de amarração perfis metálicos em 
“L” ou “U” nos pontos de fixação, fixados nas travessas da estrutura por parafusos, de modo a permitir a solda-
gem do gancho nesse perfil e a garantir a resistência necessária.” 

     

Fonte: DENATRAN 

Abuso infantil leva à depressão na vida adulta 

 
Segundo um estudo divulgado recentemente, 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 
probabilidade 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 maltratadas 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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Direção noturna: necessidades para transitar com segurança sob 
condição adversa¹ 
Por: Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior* 

Será que a atividade na direção veicular é diferente à noite? Os riscos aumentam? A percepção do 
ambiente muda? E porque algumas pessoas preferem viajar durante a noite? 

Essas são interrogações comuns diante da legislação recentemente aprovada que determina o treinamento 
dado pelas auto-escolas também no período noturno. À noite é comum a desorientação espacial, isto é, não conseguimos 
dimensionar espaços, distâncias, velocidades. Tudo se torna mais difícil, como uma ultrapassagem, manter distância ideal 
do veículo da frente e outras situações. As reações oculares tornam-se mais lentas. Delimitar o asfalto, a guia, isso não é 
feito com a precisão que se faz durante o dia. Nossa percepção cai cerca de 50% e dependendo de patologia ocular pré- 
existente a dificuldade é muito maior. Identificar um buraco no asfalto, um veículo com luzes apagadas na escuridão, a ima-
gem que se vê nos retrovisores não dá o perfeito dimensionamento para transitar com segurança. A imagem é mais de con-
torno, vamos chamar vulto, não conseguimos detalhes dessa imagem. O pedestre atravessando a via é o 

exemplo do vulto. Observe que as pessoas acima de 50 anos não 
gostam de dirigir à noite. A capacidade de adaptação nesse caso 
torna-se mais difícil. Além de tudo isso são necessários treina-
mento e adequação com as luminárias internas e externas. O 
ofuscamento é fator extremamente perigoso porque após cruzar o foco de luz pas-
sa-se 3 a 4 segundos com a visão totalmente prejudicada predispondo ao acidente. 
Nesses 3 a 4 segundos se a velocidade for de 100 Km/ h o motorista percorrerá 
cerca de 80 a 120 m sem perceber o que está a sua frente. Como se conduzir diante 
desse foco é essencial. Quando enfrentamos de frente ou mesmo através dos retro-
visores um feixe de luz ocorre uma contratura da pupila com objetivo de reduzir a 
quantidade de luz que deve chegar à retina. Ao desaparecer subitamente o foco de 

luz, temos a escuridão e nessas condições a pupila tende a se dilatar com objetivo de permitir maior entrada de luz. A ine-
xistência momentânea da mesma faz com que se passe um curto período de tempo para que ocorra a adaptação. Nessas 

condições tem-se uma cegueira momentânea como afirmamos anteriormente. 

A aplicação das lanternas e faróis é essencial para não ofuscarmos o motorista 
que vai à frente e o que vem no sentido contrário. Saber da utilização dos 
faróis altos e de neblina, das lanternas, do pisca alerta, da sinalização noturna 
durante uma pane do veículo é parte integrante na formação do motorista. 

Por outro lado, os faróis funcionam em determinadas condições como sinal de alerta, perigo, aviso 
que se está aproximando de uma curva fechada. O relampejo do farol alto é uma alerta para quem 
vai à frente e os que transitam em sentido contrário. Pode significar perigo a frente e é motivo para a 
redução da velocidade. 

. Mas não é só isso que é preocupante. Chuva, neblina, nevoeiro, utilização de freios, desvio de obs-
táculos são outras situações importantes que estão previstas em resolução do CONTRAN, porém somente em aulas teóri-
cas. Independente de todas as manifestações comentadas, outro fator preponderante a ser comentado diz respeito à transi-
ção entre o dia e à noite. O organismo humano na ausência de luz produz, através da glândula hipófise, o hormônio cha-
mado melatonina. Esse neuro- hormônio é que produz sono e tem sua produção máxima por volta de 2 a 3 horas da ma-
drugada. Esse é outro fator essencial para conhecimento de todos que transitam no período noturno. 

Alguns motoristas alegam que preferem a direção veicular no período da noite, principalmente quando estão se deslocando 
em rodovias. Para isso há necessidade de perfeito treinamento e adequação, mas não é o que se recomenda, tendo em 
vista alterações fisiológicas e condições das vias que são capazes de levá-lo ao acidente. Diante de tantas situações 
de risco e acidentalidade no trânsito urbano e rodoviário, com milhares de óbitos, vítimas e sequelados precisamos ampliar 
conhecimentos, treinamentos, reciclagem, buscando ensinar o motorista a se defender da adversidade. Ensinar a rotina é 
importante, mas caracterizar a máquina sobre rodas como extremamente perigosa e fazer todos vivenciarem as adversida-
des, os perigos, não tenho dúvida que teremos um ganho fabuloso com a conscientização, responsabilidade, conhecimento 
dos riscos e o transitar mais seguro. O treinamento em equipamentos simuladores de todas as adversidades será o ensina-
mento básico para dali partir para a prática nas ruas e estradas, de dia e à noite. 

 

* Diretor de Comunicação e do Departamento de Medicina Ocupacional da ABRAMET (Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego)  

¹ Matéria publicada na edição de maio de 2010 deste boletim. 

                                                                                                                                                                   Fonte: ABRAMET  

“À noite, ocorre 
desorientação 
espacial”  

“Na direção veicular 
tudo que se passa à 
noite tem mais risco”  
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“Mais comprometido do que depoi-
mento na lava-jato!”  

“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/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  9.235 

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 292.345 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,887  

10 RNC interna 0 

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 


