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Agenda: 
 Dia Nacional da Saúde: 05 agosto 

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

 Dia Nacional das Artes : 12 de agosto 

 Dia dos Pais: 14 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 

 

 

 

O Dia da Infância, instituído pelo UNICEF (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) em 24 de agosto, não é tão popular 
quanto o Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro. 
A proposta do Dia da Infância não é presentear com brinque-
dos, agrados e regalias, e sim promover uma reflexão sobre as 
condições de vida das crianças em todo o mundo. 

 

De acordo com o relatório da Situação Mundial da Infância, produzido pelo UNICEF, 50,3% da 
população infantil vive na pobreza. Estes índices são alarmantes, pois em países subdesenvolvidos 
ou em desenvolvimento a população infanto-juvenil pode chegar a quase metade da população 
total. 

 

Um olhar, um sorriso e a pureza  das crianças brasileiras estão  em risco pelo que se constada nos 
dados oficiais divulgados. Seja pela falta de acesso a educação, pelo trabalho infantil ou explora-
ção sexual a infância perdida é considerada por muitas pessoas um dos motivos que fazem com 
que o Brasil seja considerado um país ainda em desenvolvimento. 

 

Segundo a última análise das condições de vida da população brasileira, produzida pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2002 e 2012, a sociedade brasileira passou por 
mudanças que produziram impactos significativos sobre as condições de vida da população. Se 
por um lado, o dinamismo do mercado de trabalho se traduziu no crescimento da população ocu-
pada e na formalização das relações de trabalho por outro os desafios de superação dos  gargalos 
como o acesso à educação infantil continuam. 

 

De acordo com o IBGE do total de crianças de 0 a 3 anos do Amazonas apenas 5,1% estão fre-
quentando a escola. O número de crianças matrículas sobe para 59,2% entre as crianças de 4 a 5 
anos e chega a 95,9% quando os estudantes chegam no ensino fundamental. 

 

Neste ano, celebra-se 25 anos da adoção da Convenção sobre os Direitos da Criança – a UNI-
CEF desafia a comunidade internacional a pensar de forma diferente sobre como promover a 
mudança para as crianças mais vulneráveis do mundo e às quais é mais difícil chegar. A organiza-
ção irá usar o seu papel agregador, para juntar governos, sociedade civil, representantes do setor 
privado, acadêmicos e outros, encorajando-os a usar os dados e o conhecimento da UNICEF pa-
ra promover mudanças relativamente às questões mais prementes com as quais as crianças enfren-
tam. 

 

Apesar dos progressos, os dados mostram que há muitas crianças que ficam para trás. Esta margi-
nalização é mascarada por médias estatísticas, que mostram uma melhoria geral, mas escondem 
disparidades no interior dos países. As crianças que são deixadas para trás tornam-se “invisíveis”. 

          

Fontes: UNICEF e Comissão Cidadã 

Dia da Infância 
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Fonte: Programa Volvo 

2016: 50 anos de obrigatoriedade do cinto de 
segurança 
Inglaterra e demais países do Reino Unido celebram durante o ano de 2016 
os 50 anos da introdução da Lei que obriga o uso do cinto de segurança 
nos países da comunidade britânica. A ênfase que as autoridades britânicas 
dão ao fato não está no uso da força para obrigar motoristas e passageiros 
a usar o equipamento mas, antes, para comemorar o número de vidas sal-
vas no trânsito graças à utilização do cinto e reforçar sua importância às 

minorias que ainda resistem à regra. A simples mudança de hábito de começar a usar o cinto revolucionou a ma-
neira como motoristas e passageiros passaram a perceber sua própria segurança no trânsito. 

O cinto, na verdade, havia sido lançado pela Volvo na Suécia em 1959 sem que fosse imediatamente adotado co-
mo equipamento obrigatório, o que no Reino Unido aconteceu em 1966 (a Austrália foi o primeiro país a obrigar 
o cinto nos bancos da frente e de trás). A maneira como foi bem recebido nos mercados mundiais fez com que 
fosse reconhecido como o acessório de segurança mais importante da história da indústria automotiva até hoje. 

Em razão da eficácia da sua invenção, o cinto, a Volvo acredita que “milhões de vida já foram salvas no mundo 
todo”, embora admita que é impossível dar um número absoluto, dada a inexistência de estatísticas confiáveis em 
inúmeros países, incluindo o Brasil. Em alguns (poucos) países, onde as estatísticas permitem, os órgãos respon-
sáveis pelo trânsito comparam os números de colisões e de fatalidades de um ano com outro e estimam o núme-
ro de vidas salvas naquele específico ano. É mais uma forma de evidenciar a sua eficácia e de convencer definiti-
vamente os não convencidos. 

Nos Estados Unidos, um estudo de 2012, feito pelo Centro de Controle e Prevenção de doenças do Departa-
mento de Saúde (CDC) do governo americano, afirmou que de 1975 até 2008 o simples uso do cinto de seguran-
ça salvou 225.000 vidas humanas pelo país afora.  

A utilização do cinto continua crescendo ao redor do mundo, notadamente nos países mais desenvolvidos. Na-
queles, de  menor nível de desenvolvimento, e em razão do menor uso do equipamento, o número de vítimas 
fatais ou de graves lesões no trânsito, é consideravelmente maior. 

O Relatório da Organização Mundial de Saúde, de 2015, sobre a evolução da Década Mundial de Ações de Segu-
rança no Trânsito informa sobre o progresso do uso do cinto em praticamente 196 países. Por meio dele se sabe 
que, dos 161 países que possuem legislação sobre o cinto de segurança, apenas 105 apresentam boas práticas, 
como o uso do equipamento no banco traseiro. Nestas nações vivem 4.8 bilhões de pessoas, o que significa mais 
da metade da população do planeta. 

A OMS chama a atenção para a situação nos 10 países mais populosos do mundo onde a legislação de trânsito 
ainda apresenta falhas e, assim, expõe a riscos de fatalidades no trânsito. Estes países juntos representam 4.2 bi-
lhões de pessoas e concentram 56% das mortes no trânsito (703.000). Segundo a OMS nenhum destes países, 
por exemplo, possui lei sobre todos os cinco fatores de risco no trânsito  em linha com as melhores práticas re-
comendadas. 

No Brasil, a adesão ao uso do cinto aconteceu efetivamente (em todas as vias) a partir do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) de 1997, implementado a partir de 1998. 

O peso da multa para quem não o usasse fez com que o brasileiro passasse a adotar o cinto, superando os 90% 
dos motoristas e passageiros do banco da frente, dependendo do estado onde o levantamento estivesse sendo 
feito. A eficácia do cinto, ao lado de outras medidas punitivas preconizadas pelo Código, provocou uma redução 
inusitada de fatalidades e feridos graves pelo país afora. 

Em 1997, no ano em que o CTB foi promulgado, o número de mortos no trânsito brasileiro, segundo o banco 
de dados do Ministério da Saúde, foi de 35.620. No ano 2000, dois anos depois de implantado, graças a uma fis-
calização poucas vezes vista na história do País e com intensa repercussão nos meios de comunicação, o número 
de vítimas fatais havia baixado para 28.995. A obrigatoriedade do uso do cinto contribuiu para salvar a vida de, 
pelo menos, 6.625 brasileiros. 
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Balanço do Maio Amarelo – 2016  
Balanço mostra que movimento, criado pelo OBSERVATÓRIO 
Nacional de Segurança Viária, gerou atividades em todos estados 
brasileiros e em 23 países; redes sociais também foram usadas 

O movimento Maio Amarelo encerrou as atividades de 2016 com balanço 
altamente positivo. De Norte a Sul do Brasil, e em outros 23 países dos cin-
co continentes, a sociedade atendeu ao apelo de mobilizar-se por um trânsito mais humano e seguro e, assim, contri-
buir para salvar vidas nas vias e rodovias. 

Monumentos, prédios, pontes e dezenas de outros equipamentos públicos e privados iluminados em amarelo deram o 
tom do alerta sobre a necessidade de redução do número de mortos e feridos graves no trânsito. O Cristo Redentor, 
no Rio Janeiro, o Palácio do Planalto, Itamaraty, o Congresso Nacional, em Brasília, vestiram-se de amarelo neste mês 
pela conscientização. Prefeituras de várias cidades, parques, estádios de futebol, entre outros, também. 

Mais do que iluminação, o Maio Amarelo, foi adotado por entidades, órgãos públicos, associações, empresas e comu-
nidades que desenvolveram atividades para alertar a população em geral sobre a necessidade de práticas seguras para 
evitar o que pode ser chamado de ‘epidemia’ de mortes no trânsito. 

O apoio veio, igualmente, de artistas, esportistas e de celebridades. Dez pilotos da Stock Car gravaram e disponibiliza-
ram vídeos em que reafirmavam a necessidade de práticas seguras de direção e a adesão ao Maio Amarelo. Entre eles, 
Luciano Burti e Rafael Suzuki. Equipes de futebol, como o Atlético Mineiro, e Vasco da Gama, entraram em campo 
para as partidas finais dos campeonatos estaduais levando faixas do movimento. Atores, atrizes e jogadores de futebol, 
igualmente, posaram com a camisa do Maio Amarelo. 

Nas 372 cidades de todos os estados brasileiros que deflagraram o movimento, as ações de conscientização foram as 
mais diversificadas. E variaram desde vestir roupa amarela no trabalho até exibição de vídeos sobre o Maio Amarelo 
em cinemas, canais de tevê, sites, facebook, e demais plataformas das redes sociais. 

As caminhadas, os passeios ciclísticos, discussão em escolas, colagem de adesivos do laço amarelo, símbolo do movi-
mento, blitze educativas nas vias, atos solenes, apresentações e intervenções teatrais, painéis luminosos nas estradas 
estiveram entre as ações de divulgação do movimento pela sociedade. Ao todo, durante o mês, 1119 atividades no 
Brasil foram informadas à coordenação do movimento. 

Criado há 3 anos pelo OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária (ONSV), o movimento Maio Amarelo con-
tou neste ano com 1050 apoiadores no país. Entre eles, 164 entidades. 54 prefeituras e 584 empresas privadas. Mas 
por ser um movimento da sociedade para a sociedade, como define José Aurelio Ramalho, diretor-presidente do 
ONSV, a abrangência foi maior, uma vez que interessados em aderir não têm, necessariamente, de informar a coorde-
nação sobre ações que realizem. 

O Maio Amarelo movimentou também as redes sociais. A página oficial do movimento no Facebook obteve, desde 
que foi publicada, em 1º de maio, 45 mil curtidas. Seu alcance foi, no mesmo período, de 1,5 milhões pessoas, com 
envolvimento de 250 mil delas, que representam, respectivamente, aumento de 175% e de 800% em relação ao ano 
passado. 

A adesão ao movimento foi significativa também nos 23 países que realizam atividades de conscientização com o te-
ma. Na Holanda, ações educativas e exibição de vídeos, organizadas pela La Prévention Routière Internationale, dis-
cutiram a questão sobre as mortes em acidentes de trânsito. Do mesmo modo, na Austrália, monumentos foram ilu-
minados. No país houve também exibição de vídeos, a deflagração da campanha “Stop Driving Blind” (pare de dirigir 
cego), além de extensa agenda de atividades, organizadas pelo governo do país. 

O Maio Amarelo foi também tema de fóruns e palestras, além de caminhadas, produção de site, de vídeos e ações 
educativas no México. 

Na América do Sul, além do Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai também se destacaram nas ações de conscien-
tização propostas pelo movimento. Nos três países atividades variadas levaram a proposta do Maio Amarelo para a 
população. E a aceitação foi imediata, com participação marcante dos moradores das localidades onde elas foram rea-
lizadas. 

 

Fonte: Maio Amarelo 
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“Mais fedorento que a Baía de 
Guanabara !”  

“Mais atrasado do que obras da 
copa” 

“Mais enrolado do que político na 
lava jato” 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL julho/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  8.123 

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 288.345 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88  

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Cartilha orienta uso do Arla 32 para controle das emissões de poluen-
tes  
O Manual, lançado em junho deste ano, explica o funcionamento do Agente Redutor Líquido Automotivo 

(Arla 32) e a importância de sua utilização adequada no sistema que controla as emissões de poluentes. A Car-

tilha de Conscientização Pública do Uso do Arla 32 foi desenvolvida pela Associação Brasileira de Engenharia Automotiva 

(AEA) a partir de solicitação do Ibama. O Arla 32 é uma solução transparente de ureia em água desmineralizada usada para 

controlar a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) no gás de escapamento dos veículos com motores a diesel. Desde 2012, 

os veículos pesados produzidos no país contam com o Sistema de Redução Catalisadora (SCR), sendo o uso do Arla 32 

obrigatório. Isso permite que os gases que saem dos escapamentos dos veículos atendam aos limites de emissão de poluen-

tes estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O Arla 32 não é tóxico, não é explosivo e nem 

inflamável. É classificado como produto de categoria de risco mínimo no transporte de fluídos. O número 32 é uma refe-

rência à concentração de ureia exigida (32,5%). A cartilha está disponível no site do Ibama. 

Fonte: Ibama 

Condução na chuva 

 Durante a chuva ou com o asfalto molhado, o condutor 
deve aumentar a distância em relação ao veículo que tra-
fega à sua frente e diminuir a velocidade. Assim, é possí-
vel evitar freadas bruscas, que nessas condições elevam o 
risco de derrapagens e aquaplanagens. 

 As borrachas das palhetas do limpador de parabrisa pre-
cisam estar em bom estado de conservação, para que a 
chuva afete o menos possível a visibilidade do condutor. 
As palhetas devem ser trocadas uma vez por ano. 

 Outro cuidado importante é com os faróis, que devem 
estar sempre acesos. Em caso de chuva muito forte, o 
motorista deve procurar um lugar seguro e, assim que 
possível, parar o veículo. Não pare sobre a pista e evite 
parar nos acostamentos.  

Humor 


