
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A edição de novembro de 2021 da Revista 

SOBRAPH, que tem como matéria de capa “A 

fábula do diagnostico preventivo no Brasil” traz o 

grito desesperado de centenas de brasileiros, que 

sem acesso aos serviços de saúde regulares e 

contínuos, estão morrendo sem socorro e sem 

serem ouvidos.  

Infelizmente, vivemos um tempo em que 

diagnósticos imprecisos, tardios, inconseqüentes, 

negligentes, manipulados e assassinos, vêm 

requerendo uma postura mais assertiva das 

instituições sociais em favor do clamor desesperado 

de milhares de brasileiros. Cuja voz é abafada pela 

dor, entupida com o tubo e silenciada com a morte. 

Um forte abraço e excelente leitura! 
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01 Sumário 

Expediente: 
Revista SOBRAPH - Informativo da Sociedade Brasileira de Proteção Humana 

Organismos da SOBRAPH: 

-Corpo Acadêmico de Especialistas em Direito Militar CAEDIM     -Câmara Eclesiástica Nacional 
-Capelania Policial 3i                                                        - Escola Superior de Capelania e Missões/ESCAM 

-Fórum Brasileiro de Capelania/FOBRAC                     -NUPREC Defesa Civil Voluntaria  

-Rede Nacional de Comunicação Cristã/Renacom     -Sociedade Amigos do Exército Brasileiro/SAEB 
 
Jornalista responsável: Aparecido da Cruz – Registro: 73975-MTE/SP      Revisão: Simone dos Santos 

Contatos: protecaohumana@gmail.com         55.11.96282.4347        Curta e compartilhe: #sobraph                  no Facebook: @sobraph  

As imagens utilizadas nesta publicação são gentilmente cedidas por seus detentores, de domínio público, voluntarias ou com citação legal de autoria. 
 

                      Esta é uma publicação gratuita e sem fins lucrativos. Divulgue! Compartilhe! Inscreva-se no Canal 

A Revista SOBRAPH é um periódico de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional. Os 
usuários têm permissão para copiar e redistribuir os trabalhos por qualquer meio ou formato, e também para, tendo como base o seu conteúdo, 
reutilizar, transformar ou criar, com propósitos legais, desde que citada a fonte. 

Parceiros: FEBRABOM/RS – ACPMB/IBRAPA – UNICESDH Escola de Comando – Projeto Estrela da Vida – Força Tarefa Brasileira – S.U. Federal 

Gislenilda Vitor (Alagoas) - Resgate Rodoviário Brasil – TJCC – CELAFISCS – Alliance Of World Scientists – Médicos Sem Fronteiras 
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Palavra do presidente da SOBRAPH 

Professor  
Aparecido da Cruz 

Docente em Segurança 
Pública, especialista em 

Direito Militar, 
psicopedagogo e 

Oficial de Capelania. 
TFSO -TEEX – USA 

Observador Militar – ONU  

O FOBRAC é um espaço para troca de opiniões sobre os modelos e tipos de capelania existentes, 

norteado pela liberdade legal e expressão de opiniões pessoais e institucionais, bem como o fomento e o 

debate entre atores e instituições, com a finalidade de construir um pacto nacional, que sirva para a 

elaboração de um protocolo ético de relacionamentos, cujo foco seja a redução das vaidades, a 

inexistência de monopólios, requerimentos de exclusividade e outras não conformidades atípicas ao fiel 

propósito da capelania cristã. As Assembléias Ordinárias são bienais e itinerantes, podendo ocorrer em 

uma cidade ou estado perto de você. O FOBRAC não é uma loja de títulos, não vende cursos de 

capelania, nem é um altar de semideuses, mas sim um espaço de comunhão. Todos unidos no mesmo 

propósito e servindo ao único e verdadeiro Deus. 

 A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu 
caminho. Salmo 119:105-Biblia Sagrada 

 

Valorize a caminhada! 
 

      Não é só o começo e o fim que devem nos impulsionar ou travar, pois o 

passado ficou para trás e o amanhã ainda é ilusório. 

      A preparação, o intervalo, o aprendizado, o pano de fundo e o deserto, muito 

nos acrescentam e nos ensinam. 

     Talvez seja um dos momentos em que mais devamos executar o aprendizado 

da esperança, namoradinha da fé e do amor (I Coríntios 13:13). 

      É aí que aprendemos a valorizar a caminhada, pois é na caminhada que se 

aprecia a paisagem, é na caminhada que se aprende a caminhar e é na caminhada 

que se valoriza ainda mais a vida como dom. 

      Entendendo esta premissa básica, ainda que haja um sentimento de estranheza 

com relação a nosso papel existencial, aproveitaremos melhor a viagem, extraindo 

o melhor de tudo e amplificando o valor e conexão de cada momento. 

      Assim, o caminhar fica mais leve, a vida mais cheia de sentidos e cada 

momento único, marcante e de fato, real. Afinal! O fim pode estar apenas em nossa 

mente.                                

                                                      Meu mais forte e fraterno abraço para você. 
 

Um espaço para todos os que têm ou desejam ter comunhão como corpo, 

edifício e pão, nivelados pelo amor de Deus em Cristo e participes da 

mesma Graça.  

FOBRAC 
FÓRUM BRASILEIRO DE CAPELANIA 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

SOBRAPH Mulher 2021 03 SOBRAPH 

A SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção 
Humana nasceu da identificação de necessidades, bem 
como de ações em favor da promoção e garantia de 
acesso a soluções para o ser humano integral. 

O SOBRAPH MULHER faz parte deste grande 
espetáculo, colaborando com o empoderamento 
feminino e desenvolvendo ações de apoio ao 
empreendedorismo das mulheres.  

Em cada edição da Revista SOBRAPH um espaço 
aberto e permanente para a participação da mulher e 
para o desenvolvimento e divulgação de ações de 
capacitação, educação continuada e desenvolvimento 
pessoal e profissional.   

Se você tem algo a compartilhar e este espaço tem 
algo a oferecer, fique a vontade, envie seu talento, sua 
arte ou sua atividade que teremos imenso prazer em 
publicar sua interação. 

Para maiores informações escreva para:  
protecaohumana@gmail.com aos cuidados do 
SOBRAPH MULHER 

“Ideias em movimento” 

Participe ativamente das atividades em rede dos 
grupos de Mulheres Empreendedoras de sua região. 
Há sempre um grupo perto de você.  

 Juntas para transformar a realidade 
das mulheres 
 
A TIM Brasil anunciou em 6 de julho, durante coletiva 
virtual, o lançamento de Mulheres Positivas, um 
aplicativo para aumentar a participação feminina no 
mercado de trabalho. Por meio da ferramenta, é 
possível saber de cursos de capacitação e abertura de 
vagas de emprego para mulheres. 

A iniciativa foi um projeto em conjunto com várias 
outras empresas, entre elas Microsoft, Accenture, 
Adidas, Oracle e Enel entre outras. A cantora Iza é 
embaixadora da iniciativa. 

Seja protagonista da sua própria vida e invista em 
você! 
 

Conheça as grandes empresas que participam desse 

grande projeto e quem oferece cursos e vagas no APP. 

Serviço: cadastre-se através do e-

mail diversidadeinclusao@timbrasil.com.br 

 

No APP Mulheres Positivas da TIM você tem acesso a 

cursos gratuitos e vagas de emprego que podem ajudar 

ou inspirar você a alcançar seus objetivos. 

A SOBRAPH desenvolve, apoia e incentiva de forma 

voluntária, todas as iniciativas sociais e empresariais 

no sentido do desenvolvimento e empoderamento das 

mulheres, com foco em sua autonomia e sua qualidade 

de vida.  

Fonte:   https://www.telesintese.com.br/tim-lanca-app-para-aumentar-
participacao-de-mulheres-no-mercado-de-trabalho/   

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

SOBRAPH Meio Ambiente em destaque 04 

Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: O que está por vir? 
 Agência Meio Ambiente SOBRAPH e IBRAPA 
 

     O Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change -

 IPCC) e a Alliance of World Scientists (AWS) são 

organismos internacionais que tem como função 

fazer avaliações e pesquisas de informações científicas 

sobre as alterações climáticas. Periodicamente, publicam 

relatórios que mostram dados importantes sobre as 

mudanças climáticas e suas conseqüências aos seres 

humanos e ao planeta. 

     No Quinto Relatório de Avaliação do IPCC, por exemplo, 

o órgão deixou claro que, se medidas urgentes não forem 

tomadas para estabilizar as emissões dos gases até 2100, o 

aumento da temperatura global excederá 2 ºC dos níveis 

pré-industriais. Esse aumento poderá ser catastrófico 

embora para alguns possa parecer algo “normal”. 

     Os maiores castigados pelas mudanças climáticas serão 

provavelmente os países tropicais, tais como o Brasil. 

Segundo os relatórios do IPCC, poderá ocorrer uma série 

de inundações, em virtude da intensificação das 

tempestades, e períodos longos de estiagem, como os que 

estamos vendo, porém com maior intensidade. Nessas duas 

situações, a pecuária e a agricultura poderão ser 

prejudicadas, assim como a sobrevivência de diversas 

espécies. 

      Além disso, algumas regiões poderão sofrer com 

a grande quantidade de chuvas, o que ocasionará 

deslizamentos constantes de terra e aumento das 

enchentes. Outro ponto alarmante diz respeito às áreas 

costeiras, que sofrerão com o aumento do nível do mar, 

graças ao degelo das geleiras ocasionado pelo aumento da 

temperatura média do planeta. 

As áreas secas do planeta sofrerão ainda mais com a falta 

de água. Sendo assim, a água potável, que já é escassa em 

algumas regiões, poderá ser motivo de mortes e de disputas 

políticas. Além disso, com o aumento da seca, a ocorrência 

de incêndios poderá ser mais freqüente, ocasionando perda 

de biodiversidade e ameaçando a vida da população. 

 

Apoio cultural IBRAPA 

         Diante desse quadro tão assustador, não é difícil 

concluir que diversas espécies de plantas e animais entrarão 

em extinção. Fato esse que já é possível observar nos dias 

atuais. Além disso, a produção de alimentos poderá diminuir, 

uma vez que qualquer mudança climática afeta diretamente 

o cultivo de diversas espécies. Com isso, ocorrerá uma 

dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à 

baixa produção, mas também pela possível elevação dos 

preços. 

    Não podemos esquecer-nos também de que a saúde 

humana pode ser afetada gravemente com as alterações 

climáticas. Problemas tais como insolação, alergias, doenças 

transmitidas por mosquitos (como a dengue e 

a malária), desnutrição e fome podem ser intensificados 

devido ao aumento da temperatura global.Sem contar ainda, 

as danosas conseqüências dos incêndios florestais, que 

aliadas a praticas criminosas, também vem destruindo 

nossos já fragilizados ecossistemas. 

    Vale salientar ainda que, segundo os relatórios e 

pesquisas cientificas internacionais, mesmo que as emissões 

de gases do efeito estufa diminuam, a Terra continuará 

sofrendo com os danos residuais e terá que aprender a lidar 

com o aumento gradual da temperatura. 

    Apesar de serem inevitáveis alguns dos problemas 

relatados, a diminuição da emissão de gases de efeito estufa 

é necessária para que a intensidade desses problemas seja 

diminuída. Além disso, é fundamental que todos os países 

estejam juntos para tomar decisões que poderão ajudar as 

populações a enfrentarem todos os problemas que estão por 

vir.                                                                          Fonte: AWS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Agradecimento 

Nossa Galeria de Honra se sente privilegiada por contar com profissionais dinâmicos, a frente do seu tempo e entusiastas de 

um mundo cada vez mais humano, solidário e cooperativo. Talvez utópico para os inertes, mas para pessoas como Jonas José 

dos Santos uma realidade em suas ações e missões em prol da sociedade. Parabéns, Jonas! A Revista SOBRAPH se orgulha 

imensamente em tê-lo em nossa galeria como referência de liderança cidadã de qualidade e pessoa de muita honra. 

 

SOBRAPH 05 
Galeria de Honra 
Reconhecendo boas práticas e idéias 

A seção Galeria de Honra homenageia nesta edição Jonas José dos Santos, comandante da 
Polícia Mirim de Boquira – BA, educador físico, mestre de capoeira, capelão e um grande 
exemplo de vida, dedicação, abnegação e profissionalismo.  

Um ser humano memorável 

     Quem conhece o comandante Jonas, dificilmente não se encanta com seu jeito de ser e 

com sua conduta exemplar. Dono de uma vida proba e amor incondicional pela justiça social 

é merecedor de muito respeito e honra, diz o professor Aparecido da Cruz, presidente da 

SOBRAPH e especialista em Direito Militar. 

...” Tive a honra de conhecê-lo em 2011 na cidade de Tucano, também no estado da Bahia, 

durante um evento de grupos pré-militares e desde então nossos laços fraternais se 

estreitam ano, a ano. Jonas, além de um líder nato e muito altruísta, é uma pessoa de um 

coração fantástico, pois lidar todo este tempo com um trabalho social, como o é a Policia 

Mirim de Boquira, não é para qualquer um não” ..., finaliza professor Aparecido.  

     E de fato! Os resultados e atividades da Policia Mirim são de uma notoriedade 

maravilhosa e de uma relevância social incrível. Não são poucos os testemunhos de 

pessoas que por aquelas fileiras passaram e que mesmo não seguindo uma carreira militar 

ou assemelhada, se tornaram pessoas melhores e personalidades de muita 

responsabilidade.  

    Além de um trabalho sério, desafiador e de qualidade a Policia Mirim de Boquira é na 

atualidade um modelo para muitas cidades brasileiras, pois alia a prevenção ao 

desenvolvimento da cidadania plena. Parabéns, comandante Jonas e a toda a Policia Mirim 

de Boquira.  

         O mundo é repleto de pessoas, e a vida de muitos tipos de profissionais, mais 

poucos como Jonas José dos Santos, o comandante Jonas de Boquira - Bahia.  

        Homem de uma sinceridade ímpar, comandante Jonas é um cidadão de 
qualidade invejável por qualquer pessoa e um cristão cuja paixão por vidas encanta 
a todos.   

       Boquirense, Jonas atua com jovens e adolescentes a mais de 30 anos, 
cooperando em projetos e programas que tem beneficiado centenas de pessoas e 
auxiliado na formação de grandes cidadãos na bela Boquira, região da Chapada 
Diamantina no querido estado da Bahia.  

     Profissional de segurança do mais alto nível, Jonas divide a excelência 
profissional com o trabalho voluntário e a filantropia, exercendo ainda o grande 
papel social de pai, esposo muito dedicado a família, líder cristão e amigo de todos.  

Nas imagens ao lado e abaixo comandante Jonas em suas missões eclesiais e sociais de altíssima 
relevância a toda a sociedade.   
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Matéria de capa 
A fábula do diagnostico preventivo no Brasil 

Da Redação da Revista SOBRAPH 
06 

Por outro lado, as respostas prontas e 

padronizadas, emitidas pelas secretarias de 

saúde e hospitais, só demonstram a 

incapacidade, a mediocridade e a incompetência 

que alguns supostos “gestores de saúde” têm em 

lidar com o problema, uma vez que boa parte 

desses cargos são cargos comissionados ou dos 

amigos dos amigos, o que causa a morte de 

centenas de pessoas que não terão uma 

segunda chance ou a responsabilização dos 

criminosos para uma justa retribuição ao dano.  

Lamentavelmente, não nos resta muita 

expectativa com relação a casos como este, nem 

referente ao estado de calamidade pública que 

passam os serviços de saúde no Brasil há 

décadas, assoberbados e muito mais 

demandados pela pandemia do COVID 19. O 

que vem sendo usado como desculpa para a 

falta de investimentos em prevenção e cuidados. 

 Porém, se sobra dinheiro para a lagosta, 

offshore, privilégios mil e salários exorbitantes 

para políticos, assessores, ministros e alguns 

gestores de plantão. Enquanto a saúde, em 

último plano, demonstra que a vida humana do 

semelhante não vem tendo o mínimo valor para 

tais “autoridades”.   

A importância do diagnostico preventivo 

Os serviços públicos e privados da saúde, 

através dos seus organismos municipais, 

estaduais e federais podem e devem criar planos 

que contemplem ações concretas que visem 

melhorar a condição de saúde das populações 

sem os atuais entraves de descontinuidades e 

regularidade.      

Introdução 

“A fábula do diagnostico preventivo no Brasil” traz 

o grito desesperado de centenas de brasileiros, 

que sem acesso aos serviços de saúde regulares 

e contínuos, estão morrendo sem socorro e sem 

serem ouvidos por diversas patologias.  

Infelizmente, vivemos um tempo em que 

diagnósticos imprecisos, tardios, inconsequentes, 

negligentes, manipulados e assassinos, vêm 

requerendo uma postura mais assertiva das 

instituições sociais em favor do clamor 

desesperado de milhares de brasileiros. Cuja voz é 

abafada pela dor, entupida com o tubo e silenciada 

com a morte. 

A cumplicidade que mata pessoas 

Região metropolitana de São Paulo, segunda 

semana de outubro do ano de 2021, notícia 

veiculada em diversos meios de comunicação: 

“Morre mulher de 56 anos, após diagnóstico 

equivocado e uma gigantesca maratona em 

busca de atendimento”.  

Infelizmente, mais que a triste e desoladora 

noticia, é saber que este não é o primeiro, nem o 

último caso de morte por diagnóstico negligente e 

inconseqüente, além de total ausência de 

atendimento adequado e em tempo hábil.   



  

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

07 SOBRAPH 

melhoria da qualidade de vida, melhora na 

perspectiva de longevidade, identificação e 

tratamento precoce, entre outras. 

A “prevenção’ que engana 

É uma grave violência ao ser humano “delegar” a 

cidadãos, que não tem acesso salubre, continuo e 

regular aos serviços de saúde a falsa ideia de 

autocuidado e autoproteção. Uma vez que agindo 

desta forma vil, covarde e insana, políticos vêm 

condenando à morte todos os dias milhares de 

pessoas sem qualquer tipo de remorso ou mínima 

dó. 

Transferir responsabilidades estatais a quem mais 

sofre, sob a pseudo ideia de prevenção primária é 

uma atitude sem noção, bem como um dolo sem 

precedentes. Pois não há de se falar em prevenção 

primária, sem o devido acompanhamento regular e 

continuo por profissionais de saúde, uma vez que só 

o profissional devidamente habilitado tem capacidade 

de intervir com menos possibilidade de danos à 

pessoa.    

De igual modo, o modelo que vem despontando 

como alternativo, através de clínicas particulares, 

com supostos “preços populares” e profissionais de 

formação duvidosa ou incipiente, tornam a prevenção 

ainda mais insegura, pois o lucro parece estar acima 

da ética e do bom atendimento. 

Matéria de capa  

A fábula do diagnostico preventivo no Brasil 
  

   
     Estes planos e ações devem ser elaborados 

tendo por base o conhecimento das principais 

doenças que afetam uma determinada 

população. Por exemplo, se numa dada região as 

pessoas morrem mais por enfarte, então devem 

ser tomadas medidas no sentido da sua 

prevenção. Podemos criar, por exemplo, um 

plano para fazer chegar informação à população 

alertando para os perigos da pressão arterial 

elevada (um dos fatores com forte influência na 

doença), exames preventivos periódicos, entre 

outras medidas que se julguem adequadas. 

 
      Certamente que todos conhecem o ditado 

“prevenir é o melhor remédio”. De fato, a 

prevenção de doenças é seguramente o caminho 

a percorrer. Isto não quer dizer que devemos 

descuidar do tratamento das doenças, mas é sim, 

que devemos efetuar uma aposta clara na sua 

prevenção, que se diga de passagem é mais 

barata e eficiente para todos. 

      Em suma, a aposta na prevenção de doenças 

tem inúmeras vantagens. Para além das 

vantagens que são óbvias, que estão 

relacionadas com a melhoria da condição de 

saúde das pessoas, outras vantagens estão 

relacionadas como sejam: a diminuição dos 

custos econômicos com a saúde, a diminuição 

das ausências ao trabalho por motivos de doença 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

     Nosso objetivo nesta matéria é de forma crítico-

construtiva, bem como suscinta, se posicionar e se 

manifestar contra as constantes injustiças que vem 

ceifando vidas pela ausência de diagnósticos 

preventivos e por uma gestão minimamente ética e 

moral nos serviços de saúde no Brasil. 

      Sabemos e reconhecemos o gigantesco sacrifício e 

doação de milhares de profissionais da saúde, que 

submetidos a sistemas políticos criminosos, fazem o 

possível e impossível para salvar vidas, porém, por 

outro lado vemos uma crescente onda de profissionais 

conformados com esse mesmo sistema, dando certa 

naturalidade as centenas de mortes que poderiam ter 

sido evitadas.  

Publicações com selo de qualidade SOBRAPH 

Prestigie nossas publicações em: 

https://www.webartigos.com/autores/protecaohumana 

e outros diretórios de publicações na internet 
Conheça nosso canal no youtube: SOBRAPH https://www.youtube.com/channel/UC2rX4r5VdCjXt0HO4k3aJFg  

SOBRAPH 08 
Matéria de capa  
A fábula do diagnostico preventivo no Brasil 

 
      O conjunto da obra é sinistro e a única luz que se vê 

no final do túnel, mais parece uma grande locomotiva, 

vindo no único sentido da via férrea. Há expectativas, 

mas elas se frustram ano após ano, governo após 

governo, numa demonstração desumana de 

passividade e desdém com a saúde do povo brasileiro.   

Que Deus nos renove a esperança, que todos os 

dias nossas autoridades insistem em roubar. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOBRAPH Noticias da Capelania 09 

Capelania Policial  

Com o objetivo de promover, incentivar e inspirar ações de assistência as centenas de profissionais de 
segurança pública em todo o território nacional, a Capelania Policial 3i, vem fomentando diversas ações 
em prol de capelães e capelanias. Neste espaço, reservamos um momento para evidenciar algumas 
dessas ações. Colaborações das capelanias parceiras são sempre muito bem-vindas.       

Contatos com a Capelania Policial 3i: 

protecaohumana@gmail.com 

O que é capelania 

Para o Capelão: 

É levar a fé, a esperança e o amor (I Co 

13.13); é aperfeiçoar sua fé com as obras 

(Tiago 2.22); é ser ovelha de Jesus (Mateus 

25.35-36); é uma visão cristã Bíblica (Lucas 

10.30 a 35). Uma mensagem de paz (Atos 

13.15 + João 14.27 e João 20.26). 

Para a sociedade em Geral: 

É atividade que tem a missão de 

colaborar na formação integral do ser 

humano, fornecendo oportunidade de 

conhecimento, reflexão, desenvolvimento e 

aplicação dos valores e princípios ético-

cristãos e de revelação para a atividade de 

cidadão em sua integralidade. 

A Capelania Policial 3i – CP3i é 

interconfessional, interinstitucional e inter-

religiosa, não desenvolve proselitismo e é 

parceira na luta contra a intolerância religiosa.  

A CP3i apóia os valores éticos, morais, 

cívicos e institucionais e do estado 

democrático de direito. 

 

Pão Diário e PM’s de Cristo colocam mais uma 
ferramenta a disposição da capelania aos 

profissionais de segurança publica 

    O Pão Diário, reconhecido ministério cristão, presente em 156 

países, com publicações em 57 idiomas e 75 anos de atividades, 

junto com os PMs de Cristo, colocam mais uma importante 

ferramenta na disseminação das escrituras aos profissionais de 

segurança pública e seus familiares. 

   Trata-se do já conhecido devocional Pão Diário personalizado 

com imagens e ilustrações das principais unidades da Policia 

Militar do Estado de São Paulo com motivos especiais. 

   Além do uso nas atividades dos já conhecidos momentos com 

Deus, o devocional traz em suas mensagens uma infinidade de 

possibilidades ao trabalho de assistência religiosa realizados 

pelos capelães deste importante ministério cristão.        

   O Fórum Brasileiro de Capelania – FOBRAC e a Sociedade 

Brasileira de Proteção Humana, através da Capelania Policial 3i, 

também parceira desses ministérios, reafirma seu apoio ao 

Ministério Pão Diário e ao grande trabalho realizado pelos PMs de 

Cristo, capelania irmã na área de segurança pública e que tem 

nosso respeito e admiração sempre. 

Para saber mais acesse: 

https://www.pmsdecristo.org.br/site/index.php  
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Hábitos saudáveis ajudam na 
prevenção 

      O câncer de próstata é um dos tipos mais frequentes da 

doença a atingir os homens por todo o país. Apesar de ser 

uma doença comum, por medo, por desconhecimento ou 

outros, muitos homens preferem não conversar sobre esse 

assunto. 

      No entanto, esse é um tema importante demais para ser 

deixado de lado. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

estima que, em 2021, o número de novos casos de câncer 

de próstata no Brasil será de mais de 60 mil casos. Além 

disso, os dados de óbitos mais recentes do Ministério da 

Saúde, de 2017, revelam que esse tipo de câncer foi 

responsável pela morte de mais de 15.000 homens em um 

ano no país. 

Mas afinal, você sabe o que é a próstata? É uma glândula 

masculina que envolve a parte superior da uretra – o canal 

por onde passa a urina. Ela não é responsável pela ereção 

nem pelo orgasmo, sua função é produzir um líquido que 

vai ser parte do sêmen. 

Dito isso, o câncer de próstata é o crescimento 

descontrolado de algumas células do corpo que geram 

tumores cancerígenos, e é considerada uma doença da 

terceira idade, já que aproximadamente três quartos dos 

casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos, havendo 

casos diversos com menor idade. Por isso se cuidar é 

imprescindível. 

Fatores relevantes a considerar 

 O homem do seculo XXI deve ser mais maduro, 

consciente, menos preconceituoso e mais prevenido. 

a) O exame de toque, por enquanto é o mais 

eficiente e eficaz; 

b) O ideal de ter um mês, dia para falar sobre o tema, 

não significa que devamos esquece-lo nos 

demais dias, ou desvalorizar a ação com a mente 

de povo colonizado; 

c) Os casos de cancer de prostata, aumentam 

significativamente a cada ano, sendo o segundo 

maior em numero de mortes; 

d) Diferente da mulher, que possui politicas publicas 

bem definidas, ainda é um tabú ter-se 

profissionais da saúde, atentos a esta 

necessidade. A ideia do provedor imbatível, ainda 

gera seus problemas na hora da consulta 

preventiva.     

 
Sintomas e prevenção 
 
Além de ter uma taxa de mortalidade alta, o câncer da próstata 

não apresenta nenhum sintoma nas fases iniciais ou, quando 

apresenta, são semelhantes aos do crescimento benigno da 

próstata: dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais 

vezes durante o dia ou à noite. Quando na fase avançada, 

pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais 

grave, infecção generalizada ou insuficiência renal.  

Manter hábitos saudáveis é a melhor forma de evitar a 

doença. Uma alimentação balanceada com frutas, verduras, 

legumes, grãos e cereais integrais, aliada à uma ingestão 

menor de gordura, ajudam a diminuir o risco de câncer. Da 

mesma forma, fazer uma atividade física ao menos 30 minutos 

por dia, manter o peso adequado à altura (já que estudos 

recentes mostram maior risco de câncer de próstata em 

homens com peso corporal elevado), diminuir o consumo de 

álcool e não fumar, são algumas das recomendações que 

ajudam a prevenir contra essa e outras doenças. 

PREVINA-SE! SUA SAÚDE AGRADECE.   
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Destaques SOBRAPH 
Dinamismo em movimento 

Mostra Cultural “Professor Aparecido da Cruz” 
no canal do Youtube da SOBRAPH destaca 
importantíssimo trabalho literário deste ícone 
da educação.  

      A “Mostra Cultural Professor Aparecido da Cruz” visou 

rememorar as relevantissimas contribuições literárias deste ícone 

prevencionista e altruísta as áreas de segurança contra incêndio e 

pânico, à segurança pública, à segurança do trabalho, à defesa civil, 

às ciências da religião e a capelania brasileira.  

    Suas contribuições altamente valorosas e disponibilizadas por 

diversos meios e formas, sem finalidade lucrativa, colaboraram e 

colaboram muito com o fazer educação de qualidade, com a 

participação social, com a vida comunitária, com o protagonismo 

cultural das camadas mais simples da sociedade e com o incentivo e 

inspiração a outras ações congêneres. 

   Vale ressaltar, que foram através de ações como esta que diversas 

personalidades da educação cristã e do voluntariado, encontraram 

uma referencia para seus projetos e trabalhos. Parabéns, professor 

Aparecido. Prestigie o Canal da SOBRAPH no Youtube 

Informação de qualidade, de seu interesse e no seu 
tempo – Inscreva-se! 

https://www.youtube.com/channel/UC2rX4r5VdCj
Xt0HO4k3aJFg/videos 

SOBRAPH envia manifesto ao 
presidente do Senado Federal e cobra 
postura republicana e legal da CCJ  

Em 23 de setembro de 2021 a SOBRAPH enviou oficio 
de repudio a aparente infantilidade do presidente da CCJ 
– Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal 
em virtude da falta ética, moral e regimental daquele 
senador da republica.  

Para saber mais e conhecer o manifesto na integra, 
assista ao vídeo em nosso canal SOBRAPH no Youtube. 

Representante voluntária da SOBRAPH em 
Alagoas realiza diversas atividades sociais 

A representante voluntária da SOBRAPH em Alagoas Gislenilda 

Vitor, juntamente com alunos de uma escola técnica de Maceió, 

realizaram atividades de conscientização no “Setembro Amarelo” e 

“Outubro Rosa”. Na ocasião, foram ainda entregues certificados de 

reconhecimento a professores, personalidades e um bombeiro civil 

que apoiaram as iniciativas.  

Para saber mais, assista ao vídeo em nosso canal. 
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Certificações SOBRAPH 
Incentivando e inspirando pessoas e reconhecendo boas práticas e idéias 12 

Certificações de Qualidade Assegurada SOBRAPH 

      As certificações são fundamentais para todas as organizações que querem melhorar 

seus processos, produtos, serviços e ganhar destaque em cenário nacional e 

internacional. Toda certificação, independente de norma são de grande importância e 

acarretam mudanças culturais nas instituições, empresas e organizações em geral. 

     A SOBRAPH além de notório e notável reconhecimento possui ampla gama de 

publicações e séria capacidade de certificar, sendo altamente reconhecida por 

instituições e autoridades pela capacidade de incentivar e inspirar pessoas. Com uma 

equipe técnica do mais alto cabedal e transparência em todos os processos a SOBRAPH 

se orgulha de sua competência para colaborar com o desenvolvimento sustentável de 

nosso país através de processos de certificação e reconhecimento de excelente 

qualidade, responsabilidade e valor. 

 Selo “Alta Performance Premium 
em Sustentabilidade e 

Responsabilidade Sócio 
Ambiental” 

Uma iniciativa cidadã em prol de 
ações de preservação do Meio 

Ambiente e Responsabilidade Sócio 
Ambiental. 

SOBRAPH 

Mérito de Excelência e Valor no Serviço 
Público SOBRAPH – O Oscar do serviço 

público brasileiro! 

    Criado em 2019 pela Sociedade Brasileira de Proteção 

Humana – SOBRAPH o Mérito de Excelência e Valor no 

Serviço Público é um alto reconhecimento de incentivo a 

pessoas que auxiliam efetivamente a transformação do 

serviço público brasileiro por meio de ações de excelência e 

valor. 

Demonstra a grande importância de pessoas que exercem 

seus ofícios de tal forma, que sua atuação merece respeito, 

reconhecimento e muito apreço por toda a sociedade. O 

Mérito de Excelência e Valor, como é respeitosamente 

conhecido, é ainda a soma de esforços coletivos da 

SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção Humana e 

parceiros, cuja consagração e objetivo maior são norteados 

pelas relevantes contribuições destes profissionais para toda 

a nação brasileira. Afinal!  

“Quem não reconhece a excelência das pratas da vida, 

desconhece o pleno sucesso” A. Cruz.  

 

Láurea de Honra ao Mérito em 
Proteção e Defesa Civil  

    Nas categorias ouro, prata, bronze e 
inovação, a láurea tem a finalidade de 
incentivar, inspirar, reconhecer e 
valorizar ações prevencionistas e seus 
atores em todo o Brasil.  

    A entrega da Láurea de Honra ao 
Mérito em Proteção e Defesa Civil da 
Sociedade Brasileira de Proteção 
Humana é marca por um momento muito 
especial e um memorial às missões, 
ações e boas práticas em defesa da vida 
e da segurança humana integral. 

     Os principais requisitos para receber 
a láurea são: aprovação pela comissão 
especifica, alta performance, relevância 
social, geração de impactos positivos e 
sociais significativos, sustentabilidade e 
possível replicação em qualquer parte do 
território nacional.  

Medalha Bravo Herói, 
primeira medalha 

destinada a Bombeiros 
Civis do Brasil 

Medalha Carlos Natanael 
Geremias de Honra ao 
Mérito em Proteção e 
Defesa Civil 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

 

 

13 SOBRAPH APOIO CULTURAL 

Prestigie os apoiadores culturais SOBRAPH 

 
Responsabilidade 

Sócio Ambiental do 
inicio ao fim 

Revista SOBRAPH 
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Espaço Vida 

Resgate Rodoviário Brasil  

    O Grupo Resgate Rodoviário Brasil, 

surgiu em abril de 2014 com um nome 

que remontava as siglas das viaturas 

implantadas no trecho ou perímetro de 

cobertura. Sua proposta inicial foi a de 

otimizar as informações sobre acidentes 

na Rodovia Fernão Dias – BR381, através 

de um grupo do WhatsApp, visando 

direcionar assuntos pertinentes ao tema 

resgate em rodovias, com foco nas 

equipes de resgate compostas por 

profissionais da saúde, tais como: 

médicos, enfermeiros, socorristas e 

condutores socorristas. Nesse grupo 

foram inseridos profissionais que ali 

atuavam e partilhavam informações 

pertinentes ao trecho rodoviário.  

     Surgiu então a idéia de modificar o 

grupo, de modo que pudesse abranger 

informações de nível nacional, como 

ocorrências e atualizações de protocolos 

os quais fosse possível ter acesso a 

ocorrências em tempo real e de alguma 

forma conseguir apoiar com recursos 

disponíveis e no melhor tempo. Porém, 

mesmo com as implementações, ainda 

observamos que o grupo não estava com 

o padrão que tínhamos em mente e com 

foco direcionado a informações de 

rodovias. Foi então que em outubro de 

2014, surgiu um novo conceito para nosso 

grupo e naquele momento nasce o grupo 

"Resgate Rodoviário Brasil", com uma 

simples, mas ampla proposta, que seria: 

interação, prestação de auxílio e 

informações. O que para sua consecução 

contou com a massiva união de 

profissionais de diversas esferas e ainda 

de organismos de estados e cidades com 

atuação em rodovias. 

    Um novo conceito em desenvolvimento  

    O novo conceito abrange profissionais que atuam diretamente 

e indiretamente nas ocorrências em rodovias, tais como policiais 

rodoviários federais e estaduais, policiais militares, policiais civis, 

médicos, enfermeiros, bombeiros militares, bombeiros civis e 

voluntários, defesa civil, socorristas, operadores de guinchos, 

gerentes de tráfego, controladores de monitoramento que atuam 

internamente no Centro de Comunicação Operacional, e outros 

profissionais que se uniram ao grupo propiciando a formulação e 

implementação de uma seqüência de regras para que houvesse 

um bom andamento, além de uma conduta polida de diálogo no 

grupo. 

     Da mesma forma, percebeu-se a necessidade de uma equipe 

de parceiros como administradores, pessoas que fossem 

altamente competentes, qualificados e que após sua união 

passaram a nos ajudar no controle e triagem do tráfego de 

informações do grupo, os quais, depois de integrados, tem sido 

de grande importância para o andamento e padronização das 

atividades do Resgate Rodoviário Brasil. O que após um 

significativo crescimento, alcançando o número máximo de 

integrantes permitido em nosso grupo, tivemos ainda a idéia de 

expandir um pouco mais, e desta forma nos conectamos através 

de novas plataformas e redes sociais, como o Facebook e 

Instagram. Materializando o intuito de abrangência em nível 

nacional, foi criada ainda nossa logomarca oficial, passando a 

levar nosso nome e nosso ideário a todo o país.    

 Valor e incentivo  

    Nas redes sociais seguimos o preceito 

de mantermos um vínculo com nossos 

seguidores de forma objetiva, 

compartilhando conhecimentos, 

postagens de conteúdo relevante, lives, 

vídeos, artigos, cursos de apoiadores, 

indicações de escolas e cursos 

relacionados a emergência e atendimento 

em rodovias, dentre outras atividades 

congêneres. Esta premissa nos fez 

alcançar a marca de 10.000 seguidores 

nas plataformas digitais e redes sociais. 

Novas perspectivas 

     Atualmente, neste ano de 2021, 

estamos aprimorando nossas idéias e 

nivelamento de informações, buscando 

parcerias, para assim conseguirmos 

consolidar juridicamente nossa marca, o 

Grupo Resgate Rodoviário Brasil, para 

que assim possamos levar aos 

profissionais que atuam no seguimento de 

resgate e aos nossos seguidores, 

oportunidades de terem uma educação 

continuada de qualidade através de 

palestras, workshops, treinamentos, entre 

outras atividades operacionais. É diante 

do desafio de consolidação, que surge a 

parceria com a Revista SOBRAPH, junto 

com a oportunidade de mostrar um pouco 

do nosso projeto, bem como sua 

pertinência e alta relevância nacional. 

    O Grupo Resgate Rodoviário Brasil 

agradece a Revista SOBRAPH pela 

oportunidade de continuar disseminando 

conhecimento. 

Contatos: 

@resgaterodoviariobr 
 
https://www.instagram.com/resgaterodoviariobr/ 

                                               

Resgate Rodoviário Brasil 
“Vidas a serviço da vida” 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CEPESF  
CENTRO DE EDUCAÇÃO PERSONALIZADA SISTEMA FEDERAL - EaD 

“Compromisso sério com sua formação, capacitação e sucesso profissional”. 
Atuando e capacitando talentos para as melhores oportunidades, levando até você formação de qualidade com investimento 

justo e no seu tempo. 

cepesf.ead@gmail.com 
55.11.9 6284.7176 

CERTIFICAÇÃO FORTE E 
COM CREDIBILIDADE: 

*Registro Acadêmico 

próprio e profissional; 

*Coordenadoria 
Cientifica credenciada e 

com produção 
acadêmica farta e 

altamente reconhecida; 

*Selo de qualidade 
assegurada Cepesf. 
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PARCERIAS SOBRAPH 

SEGURANÇA DO TRABALHO  

SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 

SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Organismos e organizações  
Força Tarefa Brasileira 

EDUCAÇÃO CRISTÃ 

Cursos e Palestras 

       A Força Tarefa Brasileira, ONG integrante do Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil, com inúmeros reconhecimentos, nasceu da 

identificação de necessidades e com o objetivo de concretizar um sonho, a 

saber: “a construção de uma sociedade mais justa, solidária e mais 

humana”. Onde vidas não sejam ceifadas por falta de conhecimentos 

básicos em primeiros socorros, autoproteção, autocuidado, prevenção 

comunitária e defesa civil.  

     Que não falte um suporte básico de vida pela ausência ou falta de 

resposta adequada e rápida das instituições públicas, as quais têm por 

imposição e obrigação legal o fazer este tipo de atendimento com máxima 

fluidez.  

                O que propomos, queremos e já fazemos nossa parte, é um mundo onde todas as pessoas 

tenham condições dignas e possam de fato viver com qualidade de vida e incólumes, ou seja, 

senão livres do perigo, ao menos, não tão vulneráveis aos efeitos dos danos em eventos adversos. 

Nesse contexto, a educação e o altruísmo pelo voluntariado não são apenas importantes, mais 

prioritários para a formação da base e do modelo que sonhamos e já demonstramos ser possível 

através de diversas missões e ações. 

 

       Prazer! Somos a Força Tarefa Brasileira, carinhosamente conhecida e respeitada como FTB. 
 

“Na incerteza do futuro, nos imprevistos da vida, a Força Tarefa Brasileira tem a missão de 

garantir hoje a esperança do amanhã” 

Presidente Galeno Rosa 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

 

protecaohumana@gmail.com 
#sobraph  

SOBRAPH – Lugar de gente humilde, feliz e abençoada 


