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Agenda: 
 Dia de Todos os Santos : 01 novembro 

 Dia dos Finados: 2 de novembro 

 Dia do Soldado Desconhecido: 11 de novembro 

 Dia Nacional da Alfabetização:  14 de novembro 

 Dia da Proclamação da República: 15 de novembro 

 Dia da Bandeira: 19 de novembro 

 Dia Nacional da Consciência Negra: 20 de novembro 

 Dia do Engenheiro e do Técnico de Segurança do Trabalho: 27 de novembro 

 Dia Mundial de Ação de Graças: 29 de novembro 

Fontes: Wikipédia e Academus 

 

 

 

A Proclamação da República Brasileira foi um episódio da história do 
Brasil, ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou o regime 
republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império do Brasil, 
pondo fim à soberania do Imperador Dom Pedro II. 

A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na praça da 
Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do exército brasileiro, liderados 
pelo marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de estado, sem o uso de violência, depondo o Im-
perador do Brasil, D. Pedro II, e o presidente do Conselho de Ministros do Império, o visconde de 
Ouro Preto. 

Foi instituído, naquele mesmo dia 15, um "Governo Provisório" republicano. Faziam parte deste 
"Governo Provisório", organizado na noite de 15 de novembro, o marechal Deodoro da Fonseca co-
mo presidente da república e chefe do Governo Provisório, marechal Floriano Peixoto como vice-
presidente, e, como ministros, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, Campos Sales, 
Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Wandenkolk, todos membros regulares da 
maçonaria brasileira. 
 

Fonte: Portal da educação  

      A proclamação da República 

 

 

Há 39 anos, o poeta gaúcho Oliveira Silveira sugeria ao seu grupo 
que o 20 de novembro fosse comemorado como o "Dia Nacional 
da Consciência Negra", pois era mais significativo para a comunida-
de negra brasileira do que o 13 de maio. "Treze de maio traição, 
liberdade sem asas e fome sem pão", assim definia Silveira o "Dia 
da Abolição da Escravatura" em um de seus poemas. Em 1971 o 20 
de novembro foi celebrado pela primeira vez. A idéia se espalhou 
por outros movimentos sociais de luta contra a discriminação racial 
e, no final dos anos 1970, já aparecia como proposta nacional do 
Movimento Negro Unificado. 

Dia da Consciência Negra é uma data para a reflexão de todos nós brasileiros. Durante o período da 
escravidão, os negros sofreram inúmeras injustiças. E ás custas do seu sofrimento nas senzalas, nos 
campos e nas cidades, foi erguido tudo o que havia no Brasil daquela época. Os negros resistiram de 
diversas formas, nas muitas revoltas, fugas e com a formação de quilombos em várias partes do país. 
Assim, surgiu o Quilombo dos Palmares e o seu sonho de liberdade, que teve como principal líder 
Zumbi. 

Veio a Abolição em 1888, o Brasil mudou e hoje é uma das maiores economias do mundo. No entan-
to, os negros continuaram em situação de desigualdade, ocupando as funções menos qualificadas no 
mercado de trabalho, sem acesso às terras ancestralmente ocupadas no campo, e na condição de maio-
res agentes e vítimas da violência nas periferias das grandes cidades. Sua luta, inspirada em Zumbi e 
em outros heróis negros que tombaram ao longo do caminho, precisava continuar. 

Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, e seu corpo foi exibido em praça pública para semear 
o medo entre os escravos e impedir novas revoltas e fugas. Mas o efeito foi oposto, despertando em 
muitos a consciência de que era preciso lutar contra a escravidão e as desigualdades, como Zumbi ou-
sou fazer. A memória deste herói nacional, no Dia da Consciência Negra, nos compromete com a 
construção de uma sociedade na qual todos tenham não apenas a igualdade formal dos direitos, mas a 
igualdade real das oportunidades. 

Fontes: IBGE e ACDS  

      Dia da Consciência Negra 
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Vinte dicas para uma alimentação saudável 

 

 
Uma alimentação saudável previne deficiências nutricionais e protege contra 

doenças infecciosas. Uma boa dieta deve ser variada e por isso rica em nutrien-

tes que podem melhorar as defesas do organismo. 

Para que a alimentação seja saudável, ela deve ser composta de proteínas, car-

boidratos, gorduras, fibras, vitaminas cálcio e outros minerais. Variar os tipos 

de cereais, de carnes, de verduras, legumes e frutas, alternando as cores dos ali-

mentos. Tudo deve ser consumido em moderação, nada em excesso.  

 

 

Essas dicas são bem simples, se inseridas aos poucos no seu dia-a-dia, com o tempo seu bem-estar estará nas altu-

ras.  

 

1. Coma várias vezes durante o dia: de 5 a 6 vezes, assim 

você nunca comerá grandes quantidades. 

2. Não faça uma alimentação baseada em um único tipo de 

alimento ou nutriente. Tente variar ao máximo os alimen-

tos. 

3. Inclua de 1 a 2 porções de frutas diariamente. 

4. Com relação às carnes, tente variar os tipos durante a se-

mana (peixe, frango, peru, contrafilé, porco) e de prefe-

rência consuma apenas uma vez ao dia. 

5. Dê preferência aos queijos brancos como o de minas, frescal, ricota e cottage. 

6. Para lanchinhos intermediários opte por: iogurte, barrinha de cereal, castanhas, frutas, uva passas, bolachas 

integrais, gelatinas e chocolate (desde que com concentração acima de 50% de cacau). 

7. Ao invés do açúcar refinado, utilize açúcar mascavo. 

8. Tome mais sucos naturais. Com isso, você naturalmente diminuirá o consumo de refrigerantes. 

9. Não exagere no café; tome no máximo 2 xícaras ao dia. 

10. Quer deixar de consumir algum alimento? Não compre-o! (simples, mas funciona) 

11. Tome pelo menos 1,5 litro de água ao dia. 

12. Antes de tomar o café da manhã, tome um copo de água com meio limão em jejum. 

13. Gosta de comer um docinho? Pode comer, mas inclua fibras na alimentação. As fibras ajudam absorver o 

açúcar do organismo. 

14. Se não puder comer o feijão diariamente, substitua por milho, lentilha ou grão de bico. 

15. Troque alimentos comuns por integrais. 

16. Inclua legumes e verduras nas principais refeições. 

17. Evite alimentos gordurosos e com grande quantidade de sódio. 

18. Inclua alho e cebola sempre na sua alimentação; essa dupla evita inúmeras doenças. 

19. Tome uma taça de vinho tinto diariamente. O vinho contém substâncias que ajudam a reduzir o colesterol. 

20. Além de se alimentar bem, uma dica superimportante é a atividade física. Caminhe pelo menos 3 vezes na 

semana durante 30 minutos: essa atitude melhorará muito sua saúde! 

Fonte: beleza e saúde 
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Pequenas ações no trânsito contribuem para preservar meio am-
biente 
Proteção ao meio ambiente, sustentabilidade, camada de ozônio e aquecimento global são temas co-

nhecidos por todos e debatidos frequentemente por líderes mundiais em encontros globais. Afinal, 

adotar práticas que contribuam para diminuir a poluição, em especial nas grandes cidades, mais que 

necessárias, são fundamentais. E envolvem a utilização de veículos automotores, que são ligados a dois 

tipos de poluição: a sonora e a atmosférica. 

Atuar para um planeta melhor, do ponto de vista das condições da qualidade do ar, passa também por ações que ajudam a 

diminuir os prejuízos causados ao meio ambiente pelos veículos motorizados. Afinal, condutores e pedestres que ficam 

expostos constantemente à emissão de gases poluentes e aos ruídos produzidos pelo trânsito têm maiores probabilidade de 

problemas à saúde, como os respiratórios, cardiovasculares e o estresse. 

Para o enfrentamento deste tipo de problema, algumas ações ajudam a diminuir os danos causados pelos veículos ao meio 

ambiente, e mais, contribuem para a economia. Veja algumas dicas de como agir em colaboração com a qualidade do ar e 

da vida: 

 Promova manutenção periódica do motor, que deve estar, sempre, bem regulado. Isso diminui a emissão de gases noci-

vos, de ruídos e proporciona economia no consumo de combustível. 

 Mantenha a bateria carregada e em condições de uso. 

 Controle a pressão dos pneus por que, se estiver baixa, elava o consumo de combustível. 

 O óleo do motor deve estar sempre no nível determinado. 

 Quando o veículo estiver em movimento, evite reduções constantes de marcha, aceleração brusca e freada em demasia. 

 Nas descidas, nunca deixe o carro desengrenado porque, além de comprometer a segurança, isso amplia o consumo de 

combustível. Fonte: Portal ambiental 

Celular é o campeão da distração ao volante 
Em sua maioria, as novas tecnologias para aumentar a segurança dos carros atuam para 

prevenir e mitigar a distração dos motoristas ao volante, a exemplo de avisos de colisão, 

sistemas autônomos de frenagem e correção da direção e velocidade. E uma das princi-

pais distrações causadoras de acidentes é o uso de celulares e smartphones que, segundo 

a Organização Mundial de Saúde, aumentam em 400% o risco de acidentes. Por sua vez, 

montadoras e desenvolvedores de aplicativos, estão investindo em equipamentos e programas que inibem esse risco, a 

exemplo dos suportes Mylink da GM e o SYNC da Ford, que possui bluetooth para integração, permite o ativamento por 

voz dos smartphones e faz a leitura de mensagens de texto. Tudo para não fazer o motorista tirar os olhos da via e as mãos 

do volante. 

Apenas no estado de São Paulo, com a maior frota do país, o uso de aparelhos móveis ao volante já é a quarta maior causa 

de acidentes, apontam dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), em 2012. Segundo a Associação, 

um motorista leva até quatro segundos para pegar o telefone, mais cinco para discar o número, o que a 50 quilômetros por 

hora equivale a 125 metros sem olhar para o caminho. Uma pesquisa de 2011 da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-

matologia corrobora com essa realidade, mostrando que 23% dos motoristas que afirmaram ter enfrentado alguma situação 

de risco tiveram a atenção desviada por estar falando ao celular ou tentando atender uma ligação. Um estudo do Transport 

Research Laboratory, órgão do governo britânico, comparou em um simulador o comportamento de condutores enviando 

mensagens de texto quando estão focados apenas na estrada. Ficou comprovado que o tempo de resposta aumenta em 

37% sem a distração e o motorista, claro, tem maior controle do volante, da velocidade e da distância do veículo à frente. 

Ao escreve, no entanto, o risco se equipara ao de estar intoxicado. 

No Brasil, o uso do celular ao volante se reflete nas multas de trânsito, revela o Denatran, sendo a infração do artigo 252 do 

Contran a segunda mais documentada, atrás apenas do desrespeito ao limite de velocidade. Por dia, na cidade de São Paulo, 

cerca de 1.600 carros são multados por esse motivo. Entre 2010 e 2011 houve um aumento de 30% nesse tipo multas. Po-

rém, um estudo da Universidade de Brasília calcula que, a cada 10.000 motoristas que falam ao celular, somente um é fla-

grado pelos fiscais. Isso se deve muitas vezes ao uso de viva-voz, fones e carros equipados com integração bluetooth. Estu-

dos da NHTSA mostram que cognitivamente a distração com o uso desse tipo de tecnologia é semelhante ao de conversar 

com um passageiro, mas no Brasil também é proibido pela lei que não faz distinção clara de seu uso. Caso o motorista seja 

flagrado falando ao telefone, mesmo com as duas mãos no volante, será obrigado a pagar a multa de 85,13 reais e levar qua-

tro pontos na carteira. 
Fonte: Veja 
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“Dê sinal quando for dobrar. Nin-
guém é obrigado a ser vidente!” 

“Sovando o asfalto como se fosse 
padeiro.” 

“De vento em popa, ou melhor, de 
diesel em tração.” 
  

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
outu-

bro/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  8.997 

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 259.345 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88  

10 RNC interno 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Metáfora: a confiança 

 
Era uma vez... o FOGO, a ÁGUA e a CONFIANÇA. 

Eles entraram em uma floresta escura e o fogo disse: 

- se eu me perder procurem a fumaça, pois onde há fumaça, 
há fogo! 

A água disse: - se eu me perder me procurem na umidade, 

pois onde há umidade há água! 

Então a confiança disse: - se eu me perder não me procu-
rem, pois uma vez perdida, nunca mais me encontrarão... 

“A confiança é a base dos outros sentimentos”! 

Humor 

 Alterações nas normas de trânsito 

A partir do dia 1º deste mês, as multas por infração de trânsito ficarão mais caras em todo o país. 

Aa alterações no Código de Trânsito Brasileiro foram estabelecidas com a Lei n.º 13.281/16. Os 

valores das multas não eram reajustados desde o ano de 2000. 

A infração gravíssima, que antes tinha multa no valor de R$ 191,54, passará a ter o valor de R$ 

293,47; as multas por infração grave passarão de R$ 127,69 para R$ 195,23; na infração média as multas passarão de R$ 

85,13 para R$ 130,16; as infrações leves  passarão de R$ 53,20 para R$ 88,38. 

A infração para quem for flagrado manuseando o telefone celular enquanto estiver ao volante, que atualmente é considera-

da média, passará a ser gravíssima.  

Outra alteração é dada pela Resolução CONTRAN 624/16, onde fica proibida a utilização, em veículos de qualquer espé-

cie, de equipamento que produza som audível pelo lado externo, independentemente do volume ou frequência, que pertur-

be o sossego público, nas vias terrestres abertas à circulação. Antes era necessário equipamento de medição para autuar essa 

infração. As exceções são os veículos de som devidamente autorizados e os casos de eventos públicos autorizados. 

 
Fontes: DENATRAN e Terra 


