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Acidentes com motos

Espírito Santo soma 20 por dia em 2012, com
mortes, sequelas e afastamento do trabalho
O Estado do Espírito Santo teve uma
média de 20 acidentes de motos nos
quais o condutor ficou ferido a cada
dia, durante o ano de 2012. Isto foi
calculado a partir dos dados do serviço
de emergência do Samu 192: de
janeiro a dezembro do ano passado,
foram 6.840 atendimentos. São tantos
que passaram a ter prioridade. E
vão de simples quedas até choques
com ônibus e caminhões. Para estes
últimos, o socorro precisa ser rápido.
O motociclista pode não apresentar
ferimentos, e até se sentir bem, mas
pode ter lesões internas graves.

Se a situação for séria — como fraturas
graves, lesões na coluna e traumatismo
craniano — o custo pode superar R$ 3
mil por dia. Além do mais, depois de
curado, há o tempo de afastamento do
trabalho, que se prolonga por meses,
anos até. As sequelas envolvem,
principalmente, os mebros superiores
e os inferiores. Muitos ficam com
sequelas nos ombros, braços e mãos.
Outros, nas pernas e pés. Segundo
opinião dos próprios motoboys, as ruas
estão cada vez mais difíceis. Saem
de casa para trabalhar e não sabem se
voltam. Em 2012, foram 176 mortes.

Outro dado lamentável: a maioria
dos acidentes com motoqueiros tem a
ver com a imprudência na condução
dos veículos. Excluindo aqueles sem
capacitação adequada, mesmo os mais
experientes, e usando os equipamentos
de proteção, acabam por se envolver
em problemas. Isto acontece por
desrespeito aos limites de velocidade
ou sinalização das vias, consumo de
álcool, participação em rachas etc.
Além de liderar as estatísticas, oneram
os cofres públicos. Cada paciente custa
R$ 11 mil, por mês, em média. Um
internado normal sai por R$ 4 mil.

Atestado Médico falso

Trabalhador que comete este crime pode ser
demitido por justa causa e até ficar preso
O trabalhador apresentar Atestado Médico
falso para justificar ausências ao trabalho
é falta grave. E o empregador pode tomar
medidas para penalizar o colaborador que
comete este crime. Demissão por justa
causa é uma delas, conforme determina
a CLT. E, segundo levantamentos feitos
junto a Sindicatos em diversos Estados
do País, está crescendo o número de
dispensas devido a isto. O que muitos
não sabem é que o Atestado Médico falso
também é enquadrado em diversos artigos
do Código Penal. Para os desavisados,
segue um resumo dos mesmos e as
penalizações respectivas. Lembramos que
o profissional da área médica que emite
este tipo de documento também será
penalizado como cúmplice dos mesmos
crimes.
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Artigo 299 — Falsidade Ideológica
Fazer declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre
um fato. Se for documento público, multa e prisão de um a
cinco anos; se particular, multa e prisão de um a três anos.
Artigo 301 — Certidão ou Atestado falso
Atestar falsamente fato ou circunstância que habilite alguém
a obter vantagem: detenção de dois meses a um ano.
Falsificar atestado ou alterar atestado verdadeiro para
prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter
vantagem: três meses a dois anos de cadeia.
Artigo 304 — Uso de documento falso
Prisão de até dois anos.
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Um pouco sobre a história do Carnaval
Carnaval é uma festa originada
na antiga Grécia, por volta do ano
600 antes de Cristo. Ela surgiu
para agradecer aos deuses pela
fertilidade do solo na produção
dos alimentos. Era marcada por
grandes comemorações, onde se
comia, se bebia e se participava de
celebrações, buscando prazeres.
Adotada pelo Império Romano,
prolongava-se durante uma

Aniversariantes
de fevereiro
1
Reinaldo R do Nascimento
8
Juraci Benfica
13
Alex Sandro da C Nascimento
Gildásio da Silva
Reginaldo Sassemburg
14
Marinaldo Zuccolotto
17
Jandeucyr Alves Bourguignon
18
Carlos Magno
Sebastião Zanon Delatorre
Wilian Saar Paulino
22
Izael da Costa Moises
Rubens da Silva Pereira
23
Jovacy Gomes Monteiro
25
Márcio Zuim
27
Esmeraldo José Coutinho
28
Tereza Godoy Ramos

semana, de 17 a 23 de dezembro.
Atividades paravam, escravos
ganhavam liberdade temporária
e as restrições morais eram
relaxadas. E o povo elegia um rei
para comandar os desfiles pelas
ruas das cidades.
O nome vem do latim, “carnis
valles”, significando “prazeres
da carne”. Passou a ser uma
comemoração adotada pela Igreja
Católica em 590. No século XI,
estabeleceu-se que aconteceria
sempre 40 dias antes da Sextafeira Santa, período conhecido
por Quaresma. Isto coincide com
uma terça-feira e, no Brasil, é o
feriado de Carnaval, mas, como
a segunda-feira fica “enforcada”
no meio, costuma-se folgar nela
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também. No início, eram festejos
simples. Desfiles, máscaras e
fantasias surgiram durante o século
XIX, moda exportada para todo o
mundo a partir de Paris, a capital
da França.
Cidades como Nova Orleans, no
Sul dos Estados Unidos, Toronto,
no Canadá, e Rio de Janeiro, no
Brasil, usaram o modelo francês
na criação dos seus carnavais.
Entre nós, foi se diversificando
e tomando proporções únicas. A
partir do início dos anos 1900,
com as restrições enfrentadas pelos
negros para exibir no dia a dia um
novo ritmo musical criado por eles,
passaram a usar aquele período de
Leis mais frouxas para mostrar o
samba. E esta música tipicamente
brasileira acabou associada de vez
ao Carnaval — ensinada no que
denominaram “escolas de samba”.
Sem abandonar as características
mais originais, principalmente
com o povo brincando nas ruas,
no País, o Carnaval se dividiu
em três grandes eixos. Há o
do Rio de Janeiro, com ponto
central no desfile das escolas de
samba — e considerado o maior
do mundo, segundo o Guinness.
Em Salvador, grandes grupos
de foliões, carreados pelos trios
elétricos, tomam a cidade. E, em
Recife e Olinda, o frevo é o motor
de blocos que chegam a reunir
milhões de pessoas — como o
Galo da Madrugada, também
recordista mundial do Guinness.
Filial
R Juvenal Caetano 115 — Consolação — Vitória — ES
DDD 27 — Telefone 3332-5020

