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Agenda: 
 Dia do Imigrante e Nacional da Luta contra AIDS : 01 dezembro 

 Dia Internacional do portador de deficiência: 03 de dezembro 

 Dia da Família e da Justiça: 08 de dezembro 

 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  10 de dezembro 

 Dia do Engenheiro: 11 de dezembro 

 Dia do Cego, do Ótico e de Santa Luzia: 13 de dezembro 

 Natal: 24 de dezembro 

 Reveillon: 31 de dezembro 

 

 

A Lei 1.408, de 1951, criou o chamado “Dia da Justiça”, comemorado em 8 de 

dezembro. Instituído pelo então presidente Getúlio Vargas, a data foi criada 

com o objetivo de prestar uma homenagem ao poder judiciário. 

Para os gregos, a deusa Têmis representava a justiça, a lei e a ordem e protegia 

os oprimidos. Sentava-se ao lado de Zeus e era sempre invocada pelas pessoas que juravam 

dizer a verdade. Têmis era representada sem venda, com olhar severo, tendo nas mãos uma 

balança e uma cornucópia. Na mitologia romana, era chamada de Justitia (Justiça). 

No século XVI, os artistas alemães colocaram uma venda nas representações da deusa da Jus-

tiça, para simbolizar a imparcialidade que deveria ocorrer nos julgamentos. Contudo é preciso 

que a Justiça tenha os olhos austeros de Têmis, para que possa enxergar a injustiças e agir 

com imparcialidade e firmeza. 

No Brasil, os direitos e deveres dos cidadãos estão preceituados na Constituição, promulgada 

em 5/10/1988, sobretudo no artigo 5º. No Capítulo III, que discorre sobre o Poder Judiciá-

rio, são citados os órgãos responsáveis pela justiça no país: Supremo Tribunal Federal (STF), 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunais Regionais Federais e juízes federais, Tribunais e 

juízes do Trabalho, Tribunais e juízes Eleitorais, Tribunais e juízes Militares e Tribunais e juí-

zes dos Estados e do Distrito Federal, e suas respectivas competências. O artigo 127 dispõe 

sobre o Ministério Público, “incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá-

tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. 

Leis específicas, como o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código 

de Processo Penal, o Código Tributário Nacional e o Código Comercial estabelecem normas 

para que se cumpram os quatro objetivos da Constituição, expressos no artigo 3º (construir 

uma sociedade livre; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginaliza-

ção e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconcei-

tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação) e os dez 

princípios elencados no artigo 4º (independência nacional; prevalência dos direitos humanos; 

autodeterminação dos povos; não intervenção; igualdade entre os estados; defesa da paz; solu-

ção pacífica dos conflitos; repúdio ao terrorismo e ao racismo; cooperação entre os povos 

para o progresso da humanidade; concessão de asilo político). 

Os últimos acontecimentos, principalmente pelos resultados dos julgamentos sobre o 

“mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal,  fez com que a sociedade refletisse mais sobre 

suas opiniões já formadas sobre o papel do  judiciário no Brasil. 

  

 Fontes: OAB, STF e Senado.          

Dia da Justiça 
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 Acordo de Paris para o clima entra em vigor e 
muda o foco para ações 
 

O acordo para combater as mudanças climáticas, entra em vi-

gor, pressionando cerca de 200 países a começar a executar seus 

planos para reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. 

Um acordo global histórico para combater a mudança climática entrou em vigor oficialmente no dia 04 de no-

vembro passado, criando pressão para que os países comecem a executar planos de redução das emissões de ga-

ses de efeito estufa de forma a limitar o aquecimento global. 

 

O Acordo de Paris de 2015 foi assinado por quase 200 nações, e descrito como o tratado global mais complexo 

desde o Acordo de Marrakesh, pacto comercial firmado em 1994. 

 

No dia 5 de outubro, o pacto de Paris ultrapassou a barreira de 55 países responsáveis por mais de 55% das emis-

sões de gases de efeito estufa, o que permitiu sua adoção na prática 30 dias mais tarde. 

A ratificação foi rápida se comparada com outros tratados internacionais, uma demonstração do apoio mundial, 

mas cerca de 100 Estados ainda têm que ratificá-lo. 

 

"Este é um momento para comemorar. Também é um momento para olhar adiante com uma avaliação sóbria e 

uma vontade renovada para a tarefa adiante", disse a secretária-executiva da Convenção-Quadro das Nações Uni-

das sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), Patrícia Espinosa, em um comunicado. "Em um período curto – e 

certamente nos próximos 15 anos – precisamos ver reduções inéditas nas emissões de gases de efeito estufa e 

esforços sem igual para criar sociedades que possam resistir aos impactos climáticos crescentes", disse ela. 

 

O Acordo de Paris pretende livrar a economia mundial da dependência 

dos combustíveis fósseis na segunda metade do século, mantendo o 

aumento médio das temperaturas mundiais "bem abaixo" dos 2° Cel-

sius acima dos tempos pré-industriais, ressaltando a ambição de ir além 

e limitar o aumento das temperaturas a 1,5° Celsius. 

Na quinta-feira, o pacto começou a ser implementado gradualmente na 

região do Oceano Pacífico, lar de Estados-ilha que correm risco devido 

à elevação dos mares. 

 

No mesmo dia, o relatório anual do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) analisou os 

compromissos atuais dos países para os cortes de emissões e se eles são suficientes – e descobriu que não são. 

 

Segundo as Nações Unidas, as previsões são de que as emissões de gases do efeito estufa em 2030 estejam de 12 

bilhões a 14 bilhões de toneladas acima do que seria necessário para manter o aquecimento global na meta acor-

dada internacionalmente. 

   

 

Fontes: Reutes, PNUMA e Sputnik 
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DNIT iniciou segunda fase da Pesquisa Ori-
gem e Destino nas rodovias federais 

 

Com apoio do Exército, ação levanta perfil dos usuá-

rios das estradas e fluxos dos veículos, para definir 

prioridades na gestão das rodovias federais  

Em novembro ocorreu a segunda fase da Pesquisa Origem e 

Destino, que realizada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em parceria 

com o Exército Brasileiro. Foram montados 58 postos de pesquisa em rodovias federais de 12 estados, 

nos quais são feitas classificação dos veículos e entrevistas a motoristas.  

O levantamento é uma das ações estratégicas do PNCT (Plano Nacional de Contagem de Tráfego), que 

produz o diagnóstico socioeconômico das rodovias federais.  

O diagnóstico de tráfego é importante para a identificação dos principais corredores de transporte rodo-

viário e da necessidade de expansão ou adequação de capacidade das rodovias. Também é considerada 

ferramenta fundamental para as atividades de projeto, construção, manutenção e operação rodoviária. 

Aproximadamente 2.400 militares foram treinados para esta fase, similar à anterior, executada em julho 

deste ano, quando oficiais e soldados do Exército Brasileiro realizaram contagens manuais e entrevistas. 

Servidores do DNIT também participaram, acompanhando os procedimentos. 

Os postos foram instalados nos seguintes estados: Rondônia, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernam-

buco, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina. 

A Pesquisa Origem Destino coleta informações acerca da classificação do veículo; tipo de carroceria; 

ano de fabricação; número de passageiros e tipo de combustível aceito; propriedade; motivo de escolha 

da rota; dados da viagem; motivos da viagem; e dados da carga transportada. Além disso, o condutor do 

veículo é convidado a sugerir, dentro da rota seguida, os melhores municípios para criação de um local 

de parada obrigatória de descanso. 

 

 

O levantamento completo será realizado em quatro fases. Na 

primeira, em julho, foram classificados 3.549.768 veículos e 

entrevistados 210.984 condutores.  Outras duas ocorrerão 

em 2017. 

Fonte: Agência CNT de Notícias 
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“Em baile de cobra, sapo não 
dança!” 

“Dia de pobre é o dia seguinte” 

“Não sou orquestra, mas vivo no 
conserto!” 

 

Frases de parachoque 
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Mais de 12 meses depois do desastre na exploração de minério de ferro da Samarco – propriedade das 
gigantes mundiais da mineração Vale e BHP Billiton – no distrito de Bento Rodrigues, na cidade históri-
ca de Mariana, há pouco de positivo para comunicar. 
A barragem cedeu em 5 de novembro de 2015, derramando 32 milhões de metros cúbicos de rejeitos de 

minério de ferro, que segundo a ONU continham perigosas substâncias contaminantes. O tsunami de lama se arrastou por 640 km ao 
longo do Rio Doce, matando trabalhadores mineiros e habitantes de Bento Rodrigues. Outras milhares de pessoas perderam suas casas 
e seus trabalhos. A Samarco insiste que está fazendo todo o possível para superar o que considera um acidente trágico, mas inevitável. 
A Samarco e seus proprietários multinacionais enfrentam uma avalanche de ações judiciais, como as demandas dos promotores de in-
denizações no valor de 155 bilhões de reais ou a possibilidade de que os 21 executivos e funcionários acusados enfrentem longas sen-
tenças por homicídio qualificado. 
O promotor de justiça de Minas Gerais, Guilherme de Sa Meneghin, acusa a Samarco de “recorrer a truques para atrasar” cada passo 
nas indenizações.  
A empresa empregava 3.000 pessoas, das quais cerca de 1.000 estão agora sem trabalho. Havia também cerca de 3.000 contratistas e 
“muitos” foram demitidos, afirmou um porta-voz. 
 

Desastre ambiental em MG, um ano depois 

Fonte: Isto É 

Metáfora: as duas caixas 

Um sábio entregou ao seu discípulo uma caixa preta e 

uma dourada. Pediu a ele que colocasse as tristezas na 

preta e as alegrias na dourada. 

Com o tempo, o discípulo percebeu que a caixa doura-

da ficava cada vez mais pesada e a preta mais leve. Ao 

abrir as caixas para examiná-las melhor, o discípulo 

percebeu que a preta possuía uma pequena fenda por 

onde as tristezas vazavam. Ao perguntar ao mestre 

qual era o motivo, ele respondeu: - na vida nós só de-

vemos guardar aquilo que realmente é importante! 

Humor 


