
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Revista 

       SOBRAPH 
                      SOCIEDADE BRASILEIRA DE PROTEÇÃO HUMANA 

Ano VI – Edição: Maio de 2021 – Bimestral  

A prevenção é o melhor remédio! 
Ainda nesta edição  

Artigo Especial sobre o Dia do Trabalhador – Dia das Mães em pauta – Meio Ambiente e 
COVID 19 – Personalidade Cidadã do CESDH e muito mais informações para você.  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria de capa 

Neste mês denominado Maio vermelho, 

em que se luta contra o câncer bucal e se 

conscientiza sobre a Hepatite, tal 

prevenção não poderia deixar de ser 

citada em nossa revista. 

A edição de maio de 2021 da Revista 

SOBRAPH não fica fora de tema tão atual 

e que necessita de muita atenção de 

todos. Por isto nossa humilde contribuição 

para a disseminação da prevenção, que 

sem dúvida é ainda o melhor remédio.  

Leia sobre nas páginas 6, 7 e 8 e muito 

mais em toda nossa revista. 

Nesta edição: 
Sumario e Expediente......pag. 01  

Palavra do Presidente “Você não está sozinho(a)!” ......pag. 02 

Fórum Brasileiro de Capelania - FOBRAC......pag. 02 

Página Rosa: SOBRAPH Mulher e o Dia das Mães.....pag. 03 

Meio Ambiente em Destaque – Meio Ambiente e COVID 19 – 
Uma breve reflexão ......pag. 04 

Personalidade Cidadã destaca o trabalho do Professor João 
Alexandre dos Santos do CESDH.....pag.05 

Matéria de capa – Maio Vermelho.....páginas 06, 07 e 08 

Notícias da Capelania – Dia Nacional dos Capelães......pag. 09 

Saúde e bem-estar – Saúde do Trabalhador – Menos números 
e mais atenção personalizada......pag. 10 

Destaques SOBRAPH – Dia Mundial da Atividade Física e 
Parceria SOBRAPH com Médicos sem Fronteiras.......pag. 11 

Certificações SOBRAPH.....pag. 12   

Dia Internacional do Trabalho – O que comemorar nesta 
data? ......pag. 13 

Parcerias de Sucesso – SAEB e CEPESF Cursos.....pag. 14 
 

SOBRAPH – Lugar de gente humilde, feliz e abençoada 

SOBRAPH 
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: Núcleo de Proteção e Defesa Civil Voluntaria  

-Rede Nacional de Comunicação Cristã/ Renacom  -Sociedade Amigos do Exército Brasileiro/SAEB 
 

Jornalista responsável: Aparecido da Cruz – Registro: 73975-MTE/SP  

Contatos: protecaohumana@gmail.com         55.11.96282.4347        Curta e compartilhe: #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. Compartilhe! Divulgue! Participe! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRAPH 
02 

Palavra do presidente da SOBRAPH 

Professor  
Aparecido da Cruz 

Presidente da SOBRAPH 
Educador Policial 

Multiplicador, 
psicopedagogo, 

Capelão, 
TFSO - Task Force Safety 

Oficcer – TEEX - USA 

FOBRAC – FORUM BRASILEIRO DE CAPELANIA 
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 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. 

Participe! As Assembléias Ordinárias são bienais e itinerantes, podendo ocorrer em uma cidade próxima 

da sua. O FOBRAC não é uma loja de títulos, nem vende cursos de capelania é um espaço de comunhão.  

Todos unidos no mesmo propósito e servindo ao único e verdadeiro Deus. 

Você não está sozinho(a)!  

Ter certeza de que não se está sozinho na vida é parte intrínseca da esperança que 

precisamos para seguir em frente. É a renovação de nossas energias para nos manter 

conectados ao amor que não deve esfriar e a fé que deve permanecer acesa. 

É fato que, muita gente se sente só, mesmo em meio as multidões de pessoas e das 

possibilidades de interação social, pois, neste tempo de pandemia, isolamento, 

polarização política, fragmentação, bem como em meio a uma sociedade liquida, do 

espetáculo e da morte de muitos ideais é perplexo o número de pessoas que se sentem 

solitárias e muitas vezes deprimidas. 

Neste cenário, e com vistas a melhorar nossa percepção do todo, lembremos do profeta 

Elias no Monte Horebe, onde mesmo em meio aquele turbilhão de emoções e 

desesperança, o profeta é convidado a olhar mais longe. Neste prisma, não só pode 

contemplar as maravilhas e o propósito de Deus, como pode perceber que também não 

estava só em todos os planos. 

Assim como Elias, todos os dias somos convidados a sair do isolamento da caverna, a fim 

de, no monte de Deus, enxergarmos mais longe e assim, nos despir de nossas “razões” 

pessoais, para nos vestir da preciosa presença de Cristo em toda nossa caminhada.     

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o 

Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar". Josué 1.9 

Um espaço para todos os que têm ou desejem ter 

comunhão como corpo, edifício e pão, nivelados pelo amor 

de Deus em Cristo e participes da mesma Graça.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

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.  

Mãe presente de Deus 
 

Para completar o homem, Deus a fez 
mulher... 

Mas para participar do milagre da 
vida, Deus fez a mãe. 

 
Para liderar uma casa, Deus fez a 

mulher... 
Mas para edificar um lar, Deus fez a 

mãe. 
 

Para estudar, trabalhar e competir, 
Deus fez a mulher... 

Mas para guiar a criança, Deus fez a 
mãe. 

 
Para os desafios da sociedade, Deus 

fez a mulher... 
Mas para o amor e carinho, Deus fez 

a mãe. 
 

Para fazer aquele trabalho, Deus fez 
a mulher... 

Mas para embalar o berço e construir 
um caráter, Deus fez a mãe. 

 
Para ser princesa, Deus fez a 

mulher... 
Mas para ser rainha, Deus fez a 

mãe. 
 

Você é o mais lindo presente de 
Deus para toda sociedade. 
Uma dádiva de Deus para a 

humanidade. 

Mensagem do SOBRAPH MULHER 
a todas as mães. 

FELIZ DIA DAS MÃES! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

SOBRAPH Meio Ambiente em destaque 04 

Meio Ambiente e COVID 19 – Uma breve reflexão 
 A família de coronavírus já é conhecida desde meados dos 

anos 1960. Geralmente, as infecções destes (já conhecidos) 

causam doenças respiratórias de leves à moderadas, 

semelhantes a um resfriado comum. Já esse novo 

coronavírus, muito mais agressivo e transmissível, causa 

uma doença respiratória mais grave para centenas de 

pessoas contaminadas por ele, causando um estrago global 

com milhares de mortos. 

É sabido que com o aumento da urbanização, o coronavírus 

quebrou seu ciclo natural, deixou seu hospedeiro natural e 

alcançou o ser humano, cujo organismo ainda não está 

preparado para combatê-lo. A disseminação do vírus pode 

ser parte do resultado do consumo desenfreado, bem como 

da destruição do planeta e das mudanças climáticas 

provocadas pelos próprios seres humanos. Por isso a 

importância em buscar meios de consumo e produção mais 

limpa, protegendo o meio ambiente e seus recursos, pois 

além de não os termos para sempre é preciso entender sua 

gigantesca importância para viabilidade da vida na Terra. 

O momento em que vivemos, não só nos desafia e 

impressiona, mas também nos convida a importantes 

reflexões, que deveriam permear um novo modo de ver e 

viver em harmonia com nosso Meio Ambiente. Sem 

exageros! Passa da hora de uma visão simplista, ou 

daquela disseminada pelas mídias tendenciosas, para que 

evoluamos de nosso estado de inercia quanto as questões 

ambientais, para um estado de comprometimento com a 

garantia de nossa própria sobrevivência.      

Tal mudança de mentalidade e por que não de espirito, 

passa necessariamente por uma reformulação de nossas 

convicções ideológicas, políticas, sociais e até religiosas, 

pois se somos mordomos no cuidado da Terra que está sob 

nossa sujeição (Genesis 1.26 a 30), deveríamos ao menos 

tratá-la com a responsabilidade de quem cuida com zelo 

daquilo que lhe foi deixado para proveito comum.   

 

Agência Meio Ambiente SOBRAPH 

No início de 2020, o mundo travou por causa do novo 

coronavírus SARS-CoV-2 e da doença que ele provoca, 

a COVID-19, que até o fechamento desta matéria já 

havia ceifado a vida de mais de 380 mil pessoas só no 

Brasil.  

O vírus chegou em onda e foi tomando o planeta de 

assalto, e embora sejam temas de grande urgência e 

preocupação para TODOS, tanto a polarização política, 

quanto a desinformação, afastam boa parte da 

sociedade deste importantíssimo debate. 

Se por um lado a suspensão de grande parte das 

atividades humanas reduziu significativamente os níveis 

de poluição do ar, conforme imagens de satélites 

demonstraram uma queda considerável nos níveis de 

dióxido de nitrogênio (NO2) e das emissões de dióxido 

de carbono (CO2), por outro lado são mudanças 

temporárias. Só na China as emissões caíram cerca de 

25%, de acordo com o site Carbon Brief. 

O avanço do novo coronavírus tem deixado claras as 

relações entre as ações na sociedade como um todo e 

suas consequências, tanto na disseminação da doença, 

quanto na questão ambiental, ao desequilíbrio de 

ecossistemas. Portanto, é necessário aproveitar este 

tempo de pandemia, aliado aos dias de isolamento, para 

continuar a refletir e praticar hábitos mais sustentáveis. 

Afinal, parece que pouquíssima gente está entendendo 

os impactos deste momento tão extraordinário e 

desafiador da história humana. 

De acordo com alguns cientistas, oriundos das mais 

diversas agencias mundiais, o novo coronavírus se 

disseminou pelo mundo em virtude a ação destrutiva e 

invasora do ser humano contra a natureza. 

Apoio cultural IBRAPA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

Um ser humano brilhante com muita coragem, persistência e atitude 

       Bacharel em Teologia e Ciências Sociais com diversos cursos de especialização na área de segurança, gestão 
pública, pedagogia, antropologia, gestão de projetos, planejamento estratégico, etc. A sua visão multidisciplinar e sua 
não vinculação partidária ou ideológica, fazem de suas ações desenvolvidas algo a ser aplicado em todos os níveis de 
gestão e planejamento do tema. 

Membro consultor da International Police Association (IPA/SP), Associação Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC), Associação Brasilera de Estudos de Defesa (ABED), Associação Brasileira de Ensino à Distância (ABED) e da 
Comissão de Segurança Pública da 15ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil/RJ. 

Nosso mais sincero agradecimento ao professor João Alexandre dos Santos pela gentileza de compartilhar um 
fragmento de sua trajetória e nossos parabéns pela sua relevantissima missão de vida. A SOBRAPH sente-se muito 
honrada em apoiar, incentivar, reconhecer e compartilhar vidas de tão grande relevância a toda a sociedade. 

SOBRAPH 05 Personalidade Cidadã 
A seção personalidade cidadã homenageia nesta edição o Professor João 
Alexandre dos Santos, ícone de estudos em Segurança Pública e Direitos 
Humanos – CESDH/UNICESDH 

Considerando sua atuação como palestrante, consultor, revisor, docente e 
fundador do Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos 
Humanos em 1989 Professor João Alexandre é reconhecido incentivador e 
co-fundador de diversos outros Institutos, OSCIP’s, Centros de Estudos e 
Programas Superiores de formação policial, como por exemplo o mantido 
pelas Faculdades Integradas IPEP em campinas (SP). Nisto, podemos concluir 
sem sombra de duvidas sua inestimável contribuição para a evolução da 
segurança pública brasileira, em particular a de âmbito municipal.  

       Nascido em Jaboatão dos Guararapes (PE) em 1966, João Alexandre 
dos Santos, conhecido no meio acadêmico como Prof. João Alexandre, 
desde 1989 atua na área de segurança pública, mais especificamente na 
área da pesquisa, planejamento e de gestão de ensino, que busque 
transformar o modelo de segurança pública para um modelo de Polícia 
cidadã. 

     Professor João Alexandre participou de diversos momentos 
importantes da segurança pública no Brasil, chamado a opinar como 
consultor na construção de planos de segurança pública federal, 
estaduais e municipais. Contribuiu sobremaneira para a aprovação do PL 
1332/02 que deu origem ao Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 
Federal 13022/14). Também trabalhou prestando subsídios políticos e 
estratégicos para a inclusão da Polícia Penal no Inciso VI do Artigo 144 da 
Constituição Federal mediante interação com lideranças de todos os 
âmbitos. Participou ainda, ativamente da I Conferência Nacional de 
Segurança Pública sendo palestrante em suas etapas. 

De formação multifacetada e 
humanística, Professor João 
Alexandre é um ícone da 
evolução da segurança pública 
municipal brasileira  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

SOBRAPH 
Matéria de capa 06 

 Câncer Bucal  

O que pode causar o câncer bucal? 

Não se sabe exatamente as causas dos cânceres de boca. No 

entanto, há alguns fatores de risco que podem levar ao 

desenvolvimento da doença. Listamos abaixo alguns deles, 

confira: 

1. Consumo de qualquer tipo de tabaco: cigarros, charutos, 

cachimbos etc. A Fundação do câncer de boca do Reino 

Unido constatou que 90% das pessoas com câncer de 

boca consomem tabaco; 

2. Consumo excessivo de álcool; 

3. Idade: a maioria dos tipos de câncer bucal ocorre em 

pessoas acima dos 40 anos; 

4. Hábitos alimentares: uma dieta carente em frutas e vegetais 

pode facilitar o desenvolvimento da doença; 

5. A exposição solar sem proteção pode aumentar as chances 

de desenvolver câncer nos lábios. 

Você sabe quais são os principais sintomas? 

1. Lesões na cavidade oral ou nos lábios que não cicatrizam, 

duram mais de 10 dias, sangram com facilidade e crescem; 

2. Manchas ou placas vermelhas ou esbranquiçadas na língua, 

gengiva, céu da boca, bochechas ou lábios; 

3. Nódulos no pescoço; 

4. E, em casos mais sérios, a pessoa pode ainda apresentar 

dificuldades para falar, engolir, mastigar e movimentar a 

língua. 

Atencão para o diagnóstico! 

É importante frequentar o dentista, pelo menos, duas vezes 

por ano, pois os exames para diagnóstico do câncer de 

boca são realizados durante as consultas odontológicas de 

rotina. Além de avaliar os dentes e as gengivas, o profissional 

pode também tocar seu pescoço e a área da mandíbula, além 

de examinar as partes superior e inferior da sua língua. 

BREVE INTRODUÇÃO 

      Chegamos ao mês de maio, mês em que no 

calendário da saúde, são pautadas ações de 

conscientização sobre o câncer de boca e também 

sobre a prevenção a hepatite. O câncer bucal é 

uma neoplasia maligna que afeta lábios e estruturas 

internas, como gengivas, bochechas, céu da boca e 

língua. Mais de 14 mil casos de câncer de boca são 

previstos em todo Brasil até o final deste ano, 

segundo dados do Instituto Nacional de Câncer - 

INCA. 

        Já a hepatite é a inflamação do fígado que 

pode acometer o organismo de diversas formas, por 

isso, é caracterizada por tipos diferentes. Os tipos 

de hepatite podem ser agudos ou crônicos e os 

sintomas, causas e tratamento, são influenciados 

pelo tipo adquirido. Logo, uma pessoa pode ter 

hepatite por ter tomado medicamentos de maneira 

descontrolada ou até pelo consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas. 

        Tanto o câncer bucal, a hepatite e muitas 

outras doenças, como a COVID 19 que está aí, tem 

muito a ver com o cuidado e com os hábitos que 

você tem ou não tem no seu dia a dia. Para que 

você esteja atento aos fatores relacionados ao 

câncer bucal e a hepatite, preparamos esta matéria 

para que você possa encontrar os principais tipos 

das doenças, suas causas, sintomas comuns e 

principalmente a prevenção.  

       Dado o tamanho e finalidade deste periódico, 

não esperamos minimizar o assunto, mas incentivar 

a pesquisa e leituras mais profundas sobre tais 

temas, buscando sempre a informação de 

qualidade e de fontes confiáveis. 



  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

07 SOBRAPH 

Hepatite  

Como dissemos na introdução desta meteria a hepatite é caracterizada 

por tipos diferentes. Os tipos de hepatite podem ser agudos ou crônicos e os 

sintomas, causas e tratamento, são influenciados pelo tipo adquirido.  

1. Hepatite A 

O contato com água ou alimentos contaminados com matéria fecal podem ser 
os responsáveis pelo desenvolvimento da Hepatite A. Então, quando você for 
comer frutos do mar ou qualquer alimento cru (como verduras, por exemplo), 
fique atento à higienização dos mesmos e a água utilizada para isso. Lavar as 
mãos após evacuar também pode ser uma ótima maneira de prevenir a 
hepatite A. 

Sintomas: geralmente, eles aparecem entre 15 a 30 dias após a infecção pelo 
vírus. Entre outros, os principais sintomas são: 

 Fadiga; Dor muscular; Amarelamento da pele e dos olhos; Dor 
abdominal; Náuseas e vômitos etc. 

2 Hepatite B 

Considerada uma Doença Sexualmente Transmissível (DST), o vírus da 
hepatite B (HBV) está presente no sangue, esperma, leite materno etc. Além 
disso, ter relações sexuais sem proteção e compartilhar o uso de seringas 
estão entre os fatores de risco que podem aumentar as possibilidades de 
você contrair hepatite B. Quem trabalha na área da saúde também precisa 
ficar atento com a exposição ao sangue que a profissão oferece. 

Sintomas: os sintomas da hepatite B podem aparecer entre dois a quatro 
meses após o contato com o vírus e a intensidade deles pode variar. Os 
principais são: 

 Urina escura; Dor nas articulações; Amarelamento da pele; Perda 
de apetite; Dor nas articulações etc. 

3. Hepatite C 

A hepatite C é um dos tipos mais comuns da doença. Considerado um dos 
mais agressivos, a transmissão acontece por meio do contato com sangue 
contaminado. Por isso, fazer tatuagem com instrumentos contaminados, 
receber órgãos ou sangue de um doador que tem a doença e fazer diálise 
renal por muito tempo são condições que podem sujeitar uma pessoa à 
contaminação. 

Sintomas: a doença não manifesta sintomas em sua fase inicial, daí a 
importância de realizar exames de sangue com frequência. No entanto, os 
sinais acontecem com a infecção por hepatite C em um estágio mais 
avançado. A princípio, eles podem se manifestar com: 

Matéria de capa   

 Tratamento e prevenção ao câncer 
bucal  

     Caso o dentista suspeite da 

doença, o mais indicado é que ele 

recomende uma biópsia da área. Se 

o diagnóstico der positivo, é possível 

que seja necessário realizar uma 

cirurgia na área afetada e continuar o 

tratamento com radiação e 

quimioterapia. Dicas que podem te 

ajudar a prevenir a doença. 

1. Realizar corretamente a higiene 
bucal diária; 

2. Evitar o consumo exagerado de 
doces; 

3. Interromper o consumo de cigarro 
e bebidas alcoólicas; 

4. Adotar uma dieta rica em frutas, 
verduras e legumes; 

5. Utilizar filtro solar nos lábios; 

6. Frequentar periodicamente o 
dentista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inchaço abdominal; Coceira; Urina escura; Sangramento no esôfago ou estômago; Dor abdominal etc. 
 
4. Hepatite medicamentosa 
 
Basicamente, este é um tipo grave da doença que pode estar relacionado com a quantidade de medicamentos que o 
indivíduo toma e o quanto eles são podem ser tóxicos. A hepatite medicamentosa não é contagiosa. Afinal, ela é 
causada pelo uso de substâncias de comprometem o bom funcionamento do fígado. 
Sintomas: eles podem surgir bem rápido, logo após a pessoa tomar o medicamento. Os principais são: 
 Dor no lado direito do abdômen; Náuseas; Vômitos; Coceira; Mal-estar etc. 
 
5. Hepatite Autoimune 
 
Ocorre por um distúrbio do sistema imunológico do indivíduo, que passa a destruir, progressivamente, o fígado. 
Então, se o paciente não cumprir o tratamento de forma adequada ou não procurar ajuda médica, a hepatite 
autoimune pode levar à cirrose e outras complicações graves. 
Sintomas: podem aparecer de forma súbita e dar os seguintes sinais no corpo: 
 Olho amarelado; Febre; Fraqueza; Dor abdominal etc. 

 
Além destes 5 tipos de hepatite que acabamos de falar, é importante que você saiba que existem outras formas de 
manifestação da doença, como é o caso das hepatites D, E, F e G. Em geral, para prevenir que a inflamação afete o 
seu organismo, algumas ações cotidianas podem ser eficientes. Assim, não comer alimentos contaminados, se 
proteger durante as relações sexuais e nunca compartilhar objetos perfurantes são hábitos a serem adotados para o 
dia a dia tendo com o objetivo de evitar a hepatite. 
 
Além disso, a vacinação é uma das formas mais eficientes de evitar doenças e nós falamos sobre isso aqui. Não 
esqueça que é indispensável que você se vacine contra as hepatites A e B para se proteger contra a doença. 
 
Para não terminar! 
 
O que você achou deste conteúdo? Bom, se você chegou até o final deste texto é porque quer entender melhor 

sobre o câncer bucal e a hepatite. Por isso, a SOBRAPH apoia causas relacionadas a prevenção e combate ao 

câncer bucal, bem como a hepatite e faz de tudo para manter toda sociedade muito bem-informada sobre os mais 

diversos assuntos relacionados a agenda mensal de saúde. Continue acompanhando nossos artigos e as atividades 

desenvolvidas pela SOBRAPH em matéria de disseminação da cultura prevencionista.  

Publicações com selo de qualidade SOBRAPH 

Prestigie as publicações de nosso presidente em: 

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

e outros diretórios de publicações na internet como “PASSEI DIRETO” 

SOBRAPH 08 Matéria de capa  
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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 e FOBRAC: 
protecaohumana@gmail.com e 11.96282.4347 

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. 

 

 Dia Nacional dos Capelães  

       Com o propósito de fortalecer o trabalho e as 

atividades de capelania em todo o território nacional o 

FOBRAC – Fórum Brasileiro de Capelania e a 

SOBRAPH protocolaram junto a Presidência da 

República, a Advocacia Geral da União e ao Ministério 

da Família, três ofícios solicitando a promulgação do 

Dia Nacional dos Capelães Evangélicos.  

        Sem dúvida que as atividades dos capelães 

militares, civis e voluntários, além de altamente 

reconhecidas são de extrema relevância e importância 

para toda a sociedade brasileira, conferindo não 

apenas oportunidades, mas muitas responsabilidades, 

as quais, nos diversos segmentos da capelania, são 

desenvolvidas pelos capelães e capelãs, com muita 

maestria, zelo, compromisso e idoneidade. 

       Portanto, não há dúvida, que a exemplo de outras 

grandes atividades já agraciadas com uma data 

comemorativa, a capelania se fortaleça ainda mais com 

uma data nacional de sua comemoração e ativa 

divulgação. O FOBRAC inclusive, fez a sugestão já 

disponibilizada na Portaria 001 de maio de 2019. 
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      O mundo do trabalho contemporâneo encontra-se 

sob profundas transformações. Trata-se de uma 

conjuntura com perdas de direitos sociais e humanos, 

decorrentes de reformas trabalhista e previdenciária 

associadas à forte recessão econômica, ora provocada 

pela pandemia, em um cenário de elevados níveis de 

desemprego, ora pela informalidade e precarização, que 

expõem o trabalhador a diversas situações de 

vulnerabilidade causadoras de adoecimento e morte. 

Segundo estudos e dados recentes do IBGE/PNAD, nos 

últimos seis anos, vive-se no país uma gravíssima 

recessão registrada desde a década de 1930, retratada 

pelo aumento da quantidade de desempregados, a 

diminuição do número de ocupados e pela ausência de 

perspectiva de mudanças neste cenário a curto e 

necessário prazo. 

        O trabalho contemporâneo apresenta 

características distintas de outras épocas e está 

concentrado em atividades de serviços, sendo 

necessário discutir o trabalho imaterial, também 

modificado por práticas intensificadoras que produzem 

efeitos nocivos sobre a saúde dos trabalhadores, como 

nas áreas de segurança pública, educação e saúde. 

Além disso, o movimento de modernização tecnológica 

gera problemas ainda desconhecidos tanto nos 

empregos existentes nas industrias, como em outros 

segmentos da economia do país. 

As novas tecnologias e formas de organização do 

trabalho, bem como recente expansão do Home Office 

por conta da pandemia, trouxeram para a Saúde do 

Trabalhador novas questões ainda carentes de 

discussão, aprofundamento e real reconhecimento.  

 

Por outro lado, a crescente produção de produtos 

químicos, aliada ao seu uso ilimitado, aumentam os 

riscos de exposição, dificultando a previsão dos efeitos 

de um conjunto de substâncias sobre a saúde dos 

trabalhadores e populações expostas ocupacional e 

ambientalmente. 

Neste cenário é preciso abrir espaço para reflexões 

acerca do contexto atual e dos principais desafios para 

o campo da Saúde do Trabalhador no mundo 

contemporâneo, bem como apoiar-se em dados de 

pesquisas, estudos teóricos e metodológicos recentes 

e considerar o protagonismo dos trabalhadores na 

construção deste conhecimento, objetivando não 

apenas números, mas soluções práticas e objetivas, 

capazes de minimizar, quando não for possível 

extinguir, os terríveis males a saúde dos trabalhadores. 

Iniciativas como as da Coordenação de Segurança e 

Saúde no Trabalho da SOBRAPH e da Seção de 

Segurança do Trabalho da Unifesp Guarulhos, 

mostram o nível de importância e relevância de manter 

em alta o nível da informação disponibilizada aos 

trabalhadores, bem como a necessidade de um 

acompanhamento sistemático e personalizado. Com 

tais ações, além de tornar as ferramentas da ciência 

Segurança e Saúde no Trabalho, mais acessíveis a 

todos, é possível levantar as reais necessidades dos 

trabalhadores e trabalhadoras. 

Saúde do Trabalhador necessita menos números, mais atenção e 
atendimento personalizado.                           Coordenação de Segurança e Saúde no Trabalho SOBRAPH 
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O relevantíssimo papel da SOBRAPH 

A Sociedade Brasileira de Proteção Humana - SOBRAPH é uma 

organização da sociedade civil organizada, sem fins lucrativos, 

com representação em alguns estados brasileiros, 

reconhecimento internacional e composta por colaboradores 

voluntários da segurança pública, segurança privada, saúde, 

instituições religiosas e outros segmentos, que juntos somam 

esforços na consolidação da proteção humana integral como 

ferramenta de maior qualidade de vida e viabilidade para ações e 

projetos sociais e vida  comunitária. 

Para tanto desenvolve diversas ações na consolidação de suas 

atividades, com raízes no conceito e filosofia de segurança 

humana integral, onde se contempla as necessidades do ser 

humano global, ou seja, o ser humano em 360 graus, propiciando 

que sua vida seja plena de sentidos, valores, salubridade e 

proteção. 

A SOBRAPH em diversos momentos já se manifestou em 

dezenas de temas sociais e polêmicos que afetam ou possam 

afetar a vida de todos os seres humanos. Clamando por justiça, 

apoiando causas de coletivos e de familiares desesperados por 

não ter mais nenhuma opção de a quem recorrer.        

Este é o jeito de ser SOBRAPH. 

DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA 2021 

Dia Mundial da Atividade Física 06/04/2021 

Com a ação “Todo movimento positivo conta” a SOBRAPH e 
colaboradores voluntários participaram ativamente do Dia 
Mundial da Atividade Física 2021. 

Reconhecido mundialmente e com o apoio de organizações de 
renome nacional e internacional o Dia Mundial da Atividade 
Física é um referencial em matéria de promoção da qualidade 
de vida em todo o planeta. 

Estratégia-Atividade: Além dos objetivos estratégicos enviados 
a organização do evento, todos os assistidos, colaboradores e 
voluntários SOBRAPH foram convidados e incentivados a 
participar do Dia Mundial da Atividade Física e postar em suas 
redes sociais com as hasteg’s da campanha, bem como divulgar 
e curtir as atividades. 

#dmaf2021    #agitatododia      #mesverde 
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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 da 

norma ISO, é de grande importância para as empresas, e acarreta 

mudança cultural dentro das instituições, empresas e organizações. 

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 pelo poder e moral 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 e responsabilidade. 

Diretoria SOBRAPH  

SOBRAPH lança Selo “Alta 
Performance Premium em 

Sustentabilidade e 
Responsabilidade 
Socioambiental” 

Mais uma iniciativa cidadã em 
prol de ações de preservação do 

Meio Ambiente e 
Responsabilidade 
Socioambiental. 

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.  

Informações sobre nossas 
certificações e selos: 

protecaohumana@gmail.com  
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Dia do Trabalhador, Festa do Trabalho ou o que?  

Por Equipe SOBRAPH 

 

 Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho ou Festa do Trabalho — as 

denominações variam de parte a parte do planeta e carregam 

pequenas diferenças de interpretação. 

De acordo com alguns historiadores foi por causa de uma greve de 

trabalhadores ocorrida em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, 

reivindicando jornada de 8 horas por dia, que o dia Primeiro de Maio 

entrou para a História como Dia Internacional dos Trabalhadores. 

No Brasil, embora haja registros de manifestações operárias já no 

fim do século 19, a data foi oficializada em 1924 — durante a gestão 

do presidente Artur Bernardes (1875-1955) — mas, como atestam 

historiadores contemporâneos, acabou sendo oficializada de fato 

alguns anos mais tarde, na gestão Getúlio Vargas (1882-1954). 

Foi também em um Primeiro de Maio, que foi criada e sancionada a 

CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, unificando e 

atualizando toda a legislação trabalhista então existente no Brasil, o 

decreto de 922 artigos passou a abranger direitos de boa parte dos 

trabalhadores, com determinações sobre duração da jornada, férias, 

segurança do trabalho, previdência social, além da fixação do 

salário-mínimo. 

De lá para cá, obviamente, muita coisa mudou e o Primeiro de Maio 

passou por inúmeras transformações, inclusive se tornando um 

grande espetáculo e mostra de força política da grandes centrais 

sindicais nos anos 2000. Onde não só se popularizaram os grandes 

shows com artistas renomados, como também eram realizados 

grandes sorteios milionários.  

Diante da pandemia da covid-19, esse 1º de maio talvez não seja 

motivo de comemoração por parte de muitos trabalhadores em todo 

o mundo. Ao olharmos os números que acompanham a taxa de 

desemprego é possível ver que o cenário vem se agravando. Os 

percentuais de desempregados vem subindo e os pedidos de 

seguro-desemprego, outro indicador relevante para se medir os 

efeitos da crise provocada pela pandemia não são animadores. 

 

Efeitos devastadores da pandemia 

Ao lado da pandemia, um mercado mais enxuto, 

com menos vagas e altamente competitivo e cruel, 

mostra a necessidade de muitos profissionais 

criarem novas oportunidades e reinventar a forma 

de produzir renda que vão muito além do emprego 

formal, que tende a ser cada vez mais escasso. Já 

por outro lado, como apontam especialistas, o 

trabalho pode, em alguma medida, se tornar 

abundante. É preciso pôr a cabeça para funcionar, 

estudar tendências e se movimentar. 

Ter paciência, persistência e foco para virar o jogo, com 

foco em sair das estatísticas de desemprego deve ser 

um exercício necessário. Não há dúvida que uma crise 

afeta em cheio a economia e, consequentemente o 

mercado de trabalho. O preocupante é que a retomada, 

em geral, leva um bom tempo. Mas se não houver 

motivos para comemorações nesse Primeiro de maio, 

que haja ao menos disposição para virar o jogo. 

 

SOBRAPH ESPECIAL DIA DO TRABALHADOR 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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: 

Plantão tira dúvidas; 

*Registro Acadêmico 
próprio e profissional; 

*Coordenadoria Cientifica 
credenciada e com 

produção acadêmica farta e 
altamente reconhecida; 

*Selo de qualidade 
assegurada. 

SOBRAPH 14 

PARCERIA EDUCACIONAL SOBRAPH 

SEGURANÇA DO TRABALHO  

SEGURANÇA CONTRA INCENDIO 

SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Organismos e organizações  

EDUCAÇÃO CRISTÃ 

Cursos e Palestras 

                        Sociedade Amigos do Exército Brasileiro - SAEB 

A Sociedade de Amigos do Exército Brasileiro, denominada SAEB, fundada em 10 de Dezembro de 2017, 
é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter social, cultural, recreativo e desportivo, sem fins 
econômicos, com personalidade jurídica própria, distinta da de seus associados, não havendo entre eles 
direitos e obrigações recíprocos, com sede e foro na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo.  
 
A SAEB tem por finalidade promover o congraçamento, desenvolver a convivência e estimular o espírito social 
entre civis e militares, congregando em seu quadro associativo. Possui tempo de duração é indeterminado, 
rege-se por Estatuto Social e somente poderá ser extinta por decisão de Assembleia Geral, convocada 
especificamente para esse fim.  
 
Para atingir sua finalidade, atendendo ao seu caráter cívico, cultural, social, esportivo e assistencial, terá os 
seguintes objetivos:  
 
a) Proporcionar aos associados reuniões ou festividades de caráter cívico, social, cultural, artístico e esportivo, 
a fim de desenvolver o perfeito relacionamento entre os associados;  
 
b) Cooperar com as entidades públicas e particulares de fins culturais, científicos, literários, artísticos e 
esportivos;  
 
c) Promover a assistência e o bem-estar social;  
 
d) Congregar todos os seus associados, apoiando-os no que for possível junto aos órgãos Militares, 
Repartições Públicas e Instituições de Assistência e Beneficência;  
 
e) Estimular a prática de diversas modalidades esportivas em caráter eminentemente amador.  
 
Conheça e curta a página da Sociedade Amigos do Exército Brasileiro - SAEB no Facebook   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

Parceiros culturais SOBRAPH- Sociedade Brasileira de Proteção Humana 

protecaohumana@gmail.com 
#sobraph  

Parceiros culturais “OURO” da SOBRAPH- Sociedade Brasileira de Proteção Humana 


