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Todos sabem que lugar de lixo é no
lixo; aliás
eto
aliás,, no lixo corr
correto
Aniversariante
de abril
20
Rodrigo Rocha Damaceno

Conscientização
e uso correto
dos EPI’
EPI’ss
Esta é a palestra que
acontece dia 26 de abril,
a partir das oito horas da
manhã, na Estação de
Bombeamento de Águas
Pluviais de Santa Lúcia, em
Vitória. Não deixe de
participar. E guarde as
datas das outras
programadas até o final do
ano:
31 de maio
Conduzindo a distração no
trabalho
28 de junho
Doenças sexualmente
transmissíveis — DST
26 de julho
Tabagismo (Fumo)
30 de agosto
Proteção auditiva

A gente sempre volta a este
assunto porque ele é realmente importante. Trata-se do descarte do lixo, um dos maiores
problemas para o meio ambiente, hoje em dia. A natureza
não suporta mais receber resíduos de todos os tipos, em todos os lugares. Se continuar
assim, quem vai acabar morrendo somos nós mesmos. Por
isso, a importância de se reduzir o volume de dejetos, procurando reciclar o maior volume
possível. E isto fica muito mais
fácil com a sua colaboração.
Não é preciso muito esforço
para termos sucesso nesta empreitada. Basta um pouco de
boa vontade. É só colocar o que
se está jogando fora no recipiente correto. Papel com papel;
vidro com vidro; metal com
metal; úmido com úmido. Há
recipientes para cada tipo bem
perto de você. Se não houver,
veja como fazer para instalálos. Então, sempre que for se
livrar de alguma coisa, faça isso
da melhor forma possível. Ajude a ajudar você mesmo ajudando a limpar nosso mundo.

Uma feliz P
áscoa
Páscoa
para todos!

27 de setembro
Proteção de olhos
25 de outubro
Primeiros Socorros
29 de novembro
Prevenção e combate a
incêndio
27 de dezembro
Escorregões, tropeções e
quedas: vida real
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Par
a ler
efletir
ara
ler,, rrefletir
efletir,, divulgar e
e,,
principalmente, praticar
Um cientista, muito preocupado com os problemas
do mundo, passava o tempo todo em seu laboratório,
tentando encontrar meios de melhorá-los. Certo dia,
seu filho de sete anos invadiu aquele santuário, decidido a ajudá-lo. O pai, nervoso pela interrupção, tentou fazê-lo brincar em outro lugar. Vendo que era impossível, procurou algo que pudesse distrair a criança.
De repente, no jornal aberto à sua frente, deparouse com o mapa do mundo. Estava ali o que procurava.
Recortou aquele desenho em vários pedaços e, junto
com um rolo de fita adesiva, entregou ao menino, dizendo:
— Você gosta de quebra-cabeça? Então, vou lhe
dar o mundo para consertar. Aqui está ele, todo quebrado. Veja se consegue consertá-lo bem direitinho!
Mas faça tudo sozinho!
Pelos seus cálculos, a criança levaria dias para recompor o mapa, e, durante todo este tempo, não mais
o incomodaria. Mas, passados apenas alguns minutos, ouviu o filho chamando-o calmamente, dizendo
que tinha terminado. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade
conseguir recompor um mapa quem jamais o havia
visto.
Como o garoto insistia, relutante, levantou os olhos
de suas anotações, certo de que veria um trabalho
digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. E ele indagava para si mesmo: “Como seria possível?” “Como havia sido capaz?”
— Você não sabia como era o mundo, meu filho!
Como conseguiu?
— Pai, realmente, eu não sabia como era o mundo.
Mas, quando você tirou a folha do jornal para recortar, vi que, do outro lado, havia a figura de um homem. Na hora, não liguei para isso. Como tentei e
tentei, e não conseguia consertar o mundo, lembrei
da figura do homem que estava do outro lado do papel. Então, peguei os recortes e comecei a consertar
o homem, que sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que havia consertado o mundo.
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