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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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Porto Velho - Rondônia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Com o apoio da Sociedade Brasileira
de Acústica (Sobrac) e da Academia Bra-
sileira de Audiologia (ABA), o grupo de
voluntários que se mobilizou para as ati-
vidades de 2008, voltou a se organizar
para dar continuidade à divulgação da
campanha “Dia Internacional da Consci-
entização sobre o Rúıdo” em 2009.

A data de comemoração do dia, que é
móvel e ocorre sempre em uma quarta-
feira de abril, é definida pela League for
the Hard of Hearing. Em 2009, a data
escolhida foi o dia 29 de abril, e em 2010
a data escolhida será o dia 28 de abril.
A denominação oficial do evento para o
Brasil, após discussões e votação dos en-
volvidos em 2008, ficou definida como:
Dia Internacional da Conscientização so-
bre o Rúıdo. Considerou-se esse nome o
mais próximo do significado original, des-
tacando o aspecto do evento internacio-
nal, que tem por objetivo conscientizar,
não se caracterizando como uma simples
manifestação de descontentamento com
relação ao rúıdo excessivo. A fim de se
manter uma unidade com o evento pre-
cursor, optou-se pela manutenção da si-
gla original, ou seja, INAD.

O presente relatório final, referente ao
Dia Internacional da Conscientização so-
bre o Rúıdo 2009, tem a intenção de dar
um um pequeno retorno para todas aque-
las pessoas que colaboraram de alguma
forma na realização da campanha. Além
disso, tem o objetivo de informar pessoas,
instituições, empresas e orgãos públicos

sobre a campanha em geral e a realiza-
ção no ano de 2009.

De forma geral, ficamos muito conten-
tes com o grande interesse de todos vo-
cês em realizar ações no Dia Internacional
da Conscientização sobre o Rúıdo 2009
em todo o território brasileiro, conforme
mostra o mapa na página 11.

O INAD 2009 em comparação ao ano
2008 Em relação ao ano 2008, tive-
mos um múltiplo de cidades, empresas,
instituições e colaboradores envolvidos.
Boa parte desse crescimento se deve aos
esforços quanto à divulgação por parte
dos sindicatos de fonoaudiologia dos es-
tados de Santa Catarina SINFESC e Pa-
raná SINFOPAR, a divulgação no Encon-
tro Internacional de Audiologia EIA, em
Bauru SP, nos sites dos conselhos de fo-
noaudiologia, e finalmente pelo próprio
site da campanha www.acustica.org.

br/INAD2009.

Problemas em 2009 O grande inte-
resse de simpatizantes e colaboradores
em todo o Brasil, sobretudo nas últimas
semanas antes da data oficial, fez com
que não fosse posśıvel atender a todos os
pedidos de materiais de divulgação. Con-
tudo, recebemos pedidos para muito mais
do que o dobro do material previsto, so-
bretudo de postais. Como o orçamento
era limitado - até o presente momento
apenas os 140 sócios da SOBRAC e os
sócios da ABA estavam custeando a im-
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pressão e o envio dos materiais - não foi
posśıvel aumentar a quantidade de mate-
rial de divulgação. Optamos, portanto,
por atender da melhor maneira posśıvel
a todos.

Da mesma forma, não foi posśıvel man-
ter o nosso site sempre atualizado, mas
espero que isso seja melhorado no ano que
vem, com o ingresso de novos voluntários
na coordenação nacional e estadual.

Agradecimentos Desde já, gostaria de
agradecer ao Gilberto Fuchs, na sua fun-
ção de coordenador no estado de São
Paulo e pela coordenação por parte da
Sociedade Brasileira de Acústica; à Fga.
Karyny Mendonça, pela coordenação em
Santa Catarina e pela coordenação da im-
pressão e distribuição dos materiais de di-
vulgação; à Fga. Maria Patricia de Nas-
cimento, pela coordenação no Paraná; à
arquiteta Kelly Sato, pela arte da logo-
marca, cartaz e postal; ao músico Mar-
celo Portela e à cantora Nı́vea Magno,
pela vinheta acústica do INAD 2009; e
à secretária da SOBRAC Maysa Moreno,
pelos encaminhamentos de emails e mate-
riais de divulgação. Agradeço também, a
todas as entidades que ajudaram a pro-
mover ou a divulgar a campanha, entre
elas a Sociedade Brasiliera de Acústica
SOBRAC, a Academia Brasileira de Au-
diologia ABA, os sindicatos de fonoaudio-
logia de SC SINFESC e PR SINFOPAR,
os conselhos regionais de fonoaudiologia
CFFA, a sociedade brasileira de fonoau-
diologia SBFA e a transportadora ROTA
100.

Os meus mais sinceros agradecimentos
também a todos os simpatizantes e cola-
bordores do INAD 2009, que fazem o Dia
Internacional da Conscientização sobre o
Rúıdo acontecer por meio de ações e de
divulgação. Muitos deles encaminharam

descrições das atividades realizadas, que
podem ser apreciadas a partir da pág.11.

Finalmente agradeço, em nome de
todos, a ajuda da bolsista de iniciação
cient́ıfica Carolina Schwinden Garcia
na correcção dos textos do presente
relatório.

Planejamentos para 2010 Com a pu-
blicação do relatório, gostaria de iniciar a
mobilização de colaboradores para a cam-
panha 2010. Há grande quantidade e no-
vas idéias e propostas a serem realizadas,
entre elas queremos reforçar a presença
nas escolas, com a finalidade de educar
desde já crianças e jovens sobre o pro-
blema de rúıdo excessivo que atinge todos
nós. Algumas das ideias estão expostas
na seção 5 deste relatório. De forma ge-
ral a campanha nos moldes atuais, bem
como a implementação de novas idéias
e propostas, requer que mais pessoas se
envolvam ativamente na preparação da
campanha, não apenas na própria cidade,
mas também, em ńıvel estadual e nacio-
nal. Assim, faço aqui o convite às pes-
soas, empresas, orgãos públicos e associ-
ações de classe e instituições que queiram
participar ativamente em todos os ńıveis
da preparação, coordenação, divulgação
e realização da campanha 2010. As pes-
soas interessadas em participar, por favor
não percam as informações dadas na se-
ção 5, página 51.

Vamos fazer do dia 28 de abril de
2010 um dia especial, participem das
atividades e da organização do Dia
Internacional da Conscientização sobre o
Rúıdo 2010!

Stephan Paul, Dr. Eng.
Coordenador geral da campanha 2009
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2 O barulho nosso de cada
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conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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No dia 29 de abril, celebrou-se, pela
14a vez, o Dia Internacional da Consci-
entização sobre o Rúıdo, institúıdo com
a intenção de chamar a atenção para esse
importante problema de saúde pública,
que degrada a nossa qualidade de vida
e gera consequências f́ısicas e psicológi-
cas. Poucos sabem que o rúıdo é conside-
rado pela Organização Mundial de Saúde
como o 3o entre os problemas ambien-
tais, atrás apenas dos ligados à polui-
ção das águas e do ar. Por iniciativa
da Sociedade Brasileira de Acústica - SO-
BRAC, http://www.acustica.org.br/
- o evento (que tem data móvel, mas cai
sempre em uma quarta feira de abril) é
comemorado já pela segunda vez no Bra-
sil.

Moradores das cidades grandes vi-
vem, invariavelmente, imersos em baru-
lho constante (ou quase constante), mui-
tas vezes sem se dar conta disso. Esta
situação é vista por muitos como inevi-
tável, o que não é verdade. De onde
provêm os rúıdos que nos afetam? A
maior fonte, sem dúvida, é o trânsito
com os véıculos pesados - ônibus e cami-
nhões - possuindo a maior contribuição.
Além disso, encontramos equipamentos
industriais (como sistemas de refrigera-
ção, exaustores e transformadores), alar-
mes de todo o tipo (que, aliás, crescem
numa profusão assustadora, muitos de-
les agindo mais como fonte de incômodo

do que como instrumentos úteis), apa-
relhos de som e até o aparelho de TV-
em residências, véıculos particulares ou
de propaganda, shows, reuniões ao ar li-
vre - além de eletrodomésticos, para citar
apenas alguns exemplos.

Embora em muitos casos o controle de
rúıdo exija tecnologia, um dos aspectos
mais importantes para a efetiva redução
do rúıdo é a conscientização da popula-
ção. Todos somos responsáveis, indivi-
dualmente, por uma cota de produção de
rúıdo. Afinal, cada um de nós escolhe
o volume em que ouve música ou TV,
ou se vai ou não usar o espremedor elé-
trico às 5:30 da manhã (e em que parte
da residência vai fazer isso), da mesma
forma que somos responsáveis pela esco-
lha dos alarmes que instalamos em nos-
sos prédios e que depois infernizam a vida
dos vizinhos. Esta mesma população tem
também a obrigação de cobrar das au-
toridades o aperfeiçoamento da legisla-
ção pertinente e, mais importante, a sua
aplicação, já que as questões relaciona-
das ao rúıdo, necessitam de ação orga-
nizada e cont́ınua do estado - o cidadão
espera ter um canal de reclamação efi-
ciente, que forneça uma possibilidade de
solução. Quanto à tecnologia, esta consta
dos livros e é conhecida e dominada pe-
los técnicos. Apenas não faz parte, ainda,
do nosso cotidiano com a constância que
seria necessária, pois não estamos habi-
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tuados a exiǵı-la. Por outro lado, são
tantos os problemas sociais e ambientais
que enfrentamos, que as questões relaci-
onadas ao barulho - exceto para aqueles
que se sentem significativamente agredi-
dos por ele - parecem menores. Assim,
o rúıdo continua a crescer, prejudicando
ainda mais a nossa já frágil qualidade de
vida.

Passos importantes no sentido de ten-
tar modificar esse quadro foram dados
com as resoluções 001 e 002 do CO-
NAMA, em 1990, propondo padrões para
todo o território nacional (que foram in-
corporados na Legislação dos Estados e
Munićıpios) e instalando o Programa Si-
lêncio (que, apesar de algumas iniciativas
meritórias, acabou sendo esquecido) e,
pouco após, com a resolução 01 de 1992,
que estipulava prazos para a progressiva
redução do rúıdo emitido por véıculos no-
vos. Se a poĺıtica associada a essa última
tivesse sido mantida, o rúıdo de trân-
sito seria, hoje, significativamente menor.
Um fato importante para o Rio de Ja-
neiro foi a aprovação da Lei 4324/2004,
do então Deputado Carlos Minc, atual
Ministro do Meio Ambiente.

Essa lei cita diversas resoluções do CO-
NAMA e faz menção à maioria dos pro-
blemas de rúıdo que afligem os cariocas,
além de propor, entre outras coisas, a não
obrigatoriedade dos alarmes de garagens
e a proibição daqueles que são disparados
sem que haja sáıda de véıculos. Entre-
tanto, os esforços necessários para a efe-
tiva aplicação dessa lei são imensos. Sem
maciço programa de conscientização, ela
corre o risco de “não pegar”.

É interessante notar que, dentre todos
os problemas ambientais que enfrenta-
mos, o da poluição sonora é um daqueles
no qual a ação individual pode apresen-
tar resultados mais imediatos, já que uma

parcela apreciável do rúıdo pode ser con-
trolada apenas pela nossa decisão de fazê-
lo. Para que esses resultados sejam signi-
ficativos, entretanto, é essencial o engaja-
mento da população, o que só é posśıvel
a partir da conscientização.

A proposta para esse dia é motivar
a reflexão: Que barulhos me atingem?
Quais me incomodam? Que barulhos eu
faço? Quais posso reduzir? Por quais
fontes de rúıdo eu, como motorista,
śındico, gerente, projetista, etc, tenho
responsabilidade direta ou indireta?
Quais são desnecessárias? Quais posso
modificar, desativar ou mesmo reduzir
o peŕıodo de operação? As respostas
podem ser surpreendentes. Vivemos
imersos numa babel sonora que ajuda-
mos a construir, frequentemente sem ter
consciência da nossa contribuição. De
fato, como defesa da agressão constante
do rúıdo e do stress causado por ele,
vamos nos educando, progressivamente,
para ’não ouvir’. É necessário e posśıvel
reverter esse quadro. É necessário
reativar o Programa Silêncio. No Rio de
Janeiro, deve-se aproveitar as excelentes
oportunidades propiciadas pela Lei
4324/2004, e regulamentar cada um de
seus artigos. Há muito por fazer,
mas não se esqueça do que você
pode fazer.

Texto: Ricardo E. Musa-
fir, Professor de Acústica
e de Engenharia Ambiental;
COPPE/UFRJ e Escola Po-
litécnica/UFRJ.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.
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Nota oficial de divulgação Para di-
vulgação da campanha em jornais, pági-
nas de internet e outros, os organizadores
prepararam a seguinte nota oficial:

14o Dia Internacional da
Conscientização Sobre o Rúıdo

quarta-feira, 29 de abril de 2009

O impacto do rúıdo na audição, saúde e
qualidade de vida não pode ser questio-
nado. Inúmeras peças da literatura téc-
nica mostram em todo o mundo os peri-
gos para a audição causados pela exposi-
ção repetida ao rúıdo. Numerosos estu-
dos mostram que o rúıdo, junto com ou-
tros agentes causadores de stress, está re-
lacionado com mudanças f́ısicas e psicoló-
gicas negativas nos seres humanos. Os in-
div́ıduos e as comunidades não mais acei-
tam o rúıdo como um efeito colateral da
sociedade industrializada.

Todos os anos, em abril, é celebrado
o “Dia Internacional da Conscientização
Sobre o Rúıdo”. Serão 60 segundos de si-
lêncio, entre 14:25 e 14:26, para destacar
o impacto do rúıdo nas nossas vidas co-
tidianas, proporcionando aos participan-
tes uma pausa e uma oportunidade de
conscientização sobre esse problema que
atinge todos nós.

Junte-se a essa iniciativa e divulgue
o International Noise Awareness Day
(INAD) em sua comunidade: promova
eventos na sua empresa, bairro ou es-
cola e ajude-nos a fazer dele, um grande
evento também aqui no Brasil.

Pare com esse barulho!

Logomarca Há muitos anos celebrado
fora do Brasil, o Dia Internacional da
Conscientização sobre o Rúıdo, não ti-
nha nome oficial no Brasil, nem contava
com uma logomarca, como é o caso em
outros páıses como a Alemanha ou o
Chile. Ciente da importância de uma
logomarca para a campanha em 2008
os organizadores pediram à arquiteta
Kelly Sato uma logomarca para a cam-
panha nacional. Sobre a criação ela disse:

“A ideia para a logomarca partiu
da própria proposição do evento de
criar mais espaços no nosso dia-a-dia,
percebendo e respeitando os benef́ıcios
do silêncio. Desta maneira, foram utili-
zadas apenas duas curvas que demarcam
um espaço vazio e silencioso, reservado
ao Dia Internacional da Conscientização
sobre o Rúıdo.”

A fim de se adequar a diferentes for-
matos de divulgação, Kelly desenvolveu
uma logomarca vertical e uma horizon-
tal, sendo ambas utilizadas desde o ano
2008 em todos os materiais de divulgação
da campanha.
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2. Os materiais de divulgação 

Para a divulgação da campanha era necessário o 
desenvolvimento de materiais especialmente concebidos 
para a ocasião. 

Sob orientação do Eng. Stephan Paul, a arquiteta Kelly 
Sato, de São Paulo, desenvolveu os materiais de 
divulgação visual: os logos, numa versão horizontal e 
outra vertical; um cartaz no formato A3 e um postal no 
formato A6. 

Há muitos anos celebrado fora do Brasil, o Dia 
Internacional da Conscientização sobre o Ruído, além 
de não ter nome oficial aqui, não contava com uma 
logomarca, elemento importante para a criação de uma 
identidade da campanha, conforme explica a arquiteta 
Kelly Sato: 

“A idéia para a logomarca partiu da própria proposição 
do evento de criar mais espaços no nosso dia-a-dia, 
percebendo e respeitando os benefícios do silêncio. 
Desta maneira, foram utilizadas apenas duas curvas que 
demarcam um espaço vazio e silencioso, reservado ao 
Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído.” 

A fim de se adequar a diferentes formatos de 
divulgação, também no futuro, a projetista desenvolveu 
uma logomarca vertical e uma horizontal, como mostra 
a Figura 1. 

 

 

Figura 1: Logomarcas desenvolvidas pela Arq. Kelly Sato 

O cartaz e o cartão postal, mostrados nas Figuras 2 e 3, 
respectivamente, constituíram-se, sem dúvida, no 
material de maior destaque. A idealizadora afirma: 

“O material de divulgação (cartaz e cartão postal) têm 
como protagonista uma orelha, que, se falasse, faria um 
apelo a todos, pedindo para ser menos maltratada pelo 
ruído. O desenho se beneficia da linguagem do cartoon 
e do texto fornecido pela equipe de organização do 
evento, com a vantagem de atingir crianças e adultos, de 
maneira simpática e com uma mensagem cidadã.” 

 

Figura 2: Cartaz desenvolvido para a divulgação da campanha 

 

 

Figura 3: Frente e verso do postal distribuído na campanha 

Figura 3.1: Logomarcas.
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Arte A partir da experiência do ano
passado observou-se que a arte da cam-
panha desempenha um papel importante
na divulgação da ideia da conscientização
sobre o rúıdo, sobretudo para a popula-
ção leiga, jovens e crianças.

A personagem desenvolvida por Kelly
Sato para a campanha 2008 foi uma ore-
lha que, se falasse, faria um apelo a todos
pedindo para ser menos maltratada pelo
rúıdo (Figura 3.2 e 3.3). Para criar uma
conexão entre a personagem e o objetivo
da campanha, a artista parodiou o t́ıtulo
de um famoso filme infantil, criando o slo-
gan: “Se minha orelha falasse...”.

Ah, se a minha 

orelha falasse . . .

16 de abril de 2008, dia internacional 
da conscientização sobre o ruído

Para maiores informações acesse: www.acustica.org.br/inad/

O dia internacional da conscientização sobre 

o ruído será celebrado este ano em 16 de abril. 

Serão 60 segundos de silêncio, entre às 14:25 e 14:26 hrs, 

para destacar o impacto do ruído excessivo em nosso dia-a-dia.

Assim teremos a oportunidade de perceber a importância

 deste problema que atinge a todos nós.

Silêncio absoluto não existe…
Mas podemos fazer que os nossos 
ouvidos sejam menos maltratados.

Faça parte desta campanha!
Seja onde estiver, em casa, no 

trabalho, na escola ou no automóvel — 
não grite, diminua o som, não pise 

fundo no acelerador...

As orelhas de todos
agradecem!
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Figura 3.2: O cartaz utilizado na
campanha 2008.

Encorajados pelo alto ı́ndice de aceita-
ção da personagem pelos colaboradores
e pelo público da campanha de 2008, a
equipe optou por manter a personagem
“orelha” como carro chefe da campanha

Figura 3.3: Frente e verso do postal
utilizado na campanha 2008.

de 2009. A ideia inicial da equipe era
manter a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na atribui-
ção de sua voz ou discurso. Desta forma,
pretendeu-se criar também uma ligação
entre as campanhas do ano 2008 e 2009,
com a possibilidade de mantê-la no fu-
turo.

Ao longo de várias semanas, quatro di-
ferentes propostas para a arte da campa-
nha de 2009 foram desenvolvidas e discu-
tidas pela equipe com a ajuda de alguns
colaboradores, sempre tendo a persona-
gem “orelha” como carro chefe.

A arte presente na Figura 3.4 foi pro-
posta pelo time Stephan Paul e Kelly
Sato a partir da música “O Silêncio das
Estrelas” do artista Lenine.

As outras propostas nasceram da ideia
de a nossa orelha estar se transformando
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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Figura 3.4: Proposta“O Silêncio das
Estrelas” para a arte 2009.

em um lixeiro por causa dos rúıdos a que
somos expostos todos os dias. A proposta
da Figura 3.5 foi desenvolvida por Kelly
Sato que inventou também o tema do li-
xeirinho e o lema “Não faça da sua orelha
um lixeiro”.

Em discussões entre as pessoas mais
envolvidas no ińıcio da preparação da
campanha, foram elaboradas mais duas
propostas utilizando o tema do lixeirinho.
As novas propostas visavam substituir as
linhas onduladas, que poderiam ser in-
terpretadas como mau cheiro ao invés de
som. Desta forma, a proposta foi trans-
formada em uma segunda arte, conforme
Figura 3.6.

Além disso, o primeiro secretário da
SOBRAC Gilberto Fuchs, submeteu uma
ideia, separando o lixeirinho da pessoa,
conforme pode ser visto na Figura 3.7.

Figura 3.5: Proposta inicial de Kelly
Sato para a arte 2009 a partir da
idéia do “lixeirinho”.

Pi pi pi  piii pi pi

Texto explicativo:  !Nim qui bla am eu 
faci et dolorerci tin henismod tinit 
lobor iureet nit, consectem quat.
Utem zzriure modolendiam volor ilisisis 
duipis at. Re min veraessed modolorem 
vel dolum ilisi blan hent aliquam dio od 
magnit lortinci bla commolor sit aliqui

BRUBRUBR UUUUUUUUUM  BRRuuUUUUM  BRRuu

chhhhhh
beeeem Beem

Foooom FOOM
Blááá blau bla BLÁÁ BLÁ

Figura 3.6: Segunda proposta de-
senvolvida por Kelly Sato para a
arte 2009 a partir da idéia do “li-
xeirinho”.

Finalmente as propostas foram subme-
tidas a uma votação que envolveu colabo-
radores e simpatizantes. Nesta votação,
na qual os votos de pessoas leigas tiveram
o peso dois e os votos de pessoas envolvi-
das com acústica o peso um, a proposta
da Figura 3.7 obteve 14 pontos, sendo a
vencedora clara diante da segunda classi-
ficada (Figura 3.5) com 6 pontos.

A partir da ideia vencedora de Gilberto
Fuchs (Figura 3.7) a artista Kelly Sato
desenvolveu o cartaz e um postal final,
conforme mostram as Figuras 3.8a e 3.8b.

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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Figura 3.7: Proposta desenvolvida
por Gilberto Fuchs para a arte 2009
a partir da idéia do “lixeirinho”.

Ambos os materiais foram dispo-
nibilizados no site oficial da campa-
nha no Brasil: www.acustica.org.br/

inad2009 para download em formato pdf.
Além disso, foram impressos 500 cartazes
em formato A3 e mais de 5000 postais em
formato A6 pela Gráfica Adriane em Ja-
raguá do Sul. A organização da impres-
são ficou a cargo da coordenadora esta-
dual em SC, a Fga. Karyny Mendonça e
as despesas da impressão e do envio para
os colaboradores em todo o território na-
cional foram pagas pela Sociedade Brasi-
leira de Acústica e a Academia Brasileira
de Audiologia.

Vinhetas acústicas Da mesma forma,
como aconteceu com a arte do cartaz e
do postal, houve entre os colaboradores
uma discussão sobre uma vinheta acús-
tica, considerando que a vinheta do ano
passado foi um sucesso. Era consenso que
queŕıamos uma vinheta com uma parte

(a) Cartaz em formato A3

(b) Frente do postal em formato A6

Figura 3.8: Material final desenvol-
vido para a campanha 2009.

de música e uma parte de informação.
Para a parte de música surgiram várias
ideias, como a ideia associada à música
“O Silêncio das Estrelas” do artista Le-
nine, ou à estrofe do hino nacional que
fala sobre “As margens plácidas do Ipi-
ranga . . . ”. Ambas as ideias não se con-
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da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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cretizaram, ou por problemas de propri-
edade intelectual ou por se tratar de um
hino oficial, cujo uso é regulamentado
pela lei.

Neste momento o colega, amigo, Eng.
Acústico e músico carioca, Marcelo Por-
tela sugeriu que fosse utilizada uma mú-
sica que é de domı́nio público. Sendo ca-
rioca da gema, o nosso amigo sugeriu a
música “Silêncio de Um Minuto” do com-
positor Noel Rosa, sugestão rapidamente
aceita pelos colaboradores.

A parte de informação da vinheta foi
igualmente discutida entre os colabora-
dores, tendo em vista as informações que
deveriam ser transmitidas e as limitações
impostas pelas exigência de uma duração
máxima de 30 segundos para a vinheta
completa. Várias propostas foram feitas,
e baseado nestas foi elaborado o texto in-
formativo fazendo a ponte com a música
do Noel Rosa.

Assim, o amigo Marcelo Portela, junta-
mente com a cantora Nı́vea Magno, gra-
vou a música, bem como a parte de infor-
mação, e nos presenteou com a vinheta
sonora com exatamente 30 segundos de
duração, para a campanha 2009.

A parte da autoria de Noel Rosa,
introduzindo a ideia de um minuto de
silêncio juntamente com a parte ficou
como segue:

Não te vejo e não te escuto
O meu samba está de luto
Eu peço o silêncio de um minuto

29 de abril é o Dia Internacional da
Conscientização Sobre o Rúıdo.
Às 14:25, vamos fazer um minuto de
silêncio em prol da saúde auditiva.
Uma campanha da Sociedade Brasileira
de Acústica e da Academia Brasileira de
Audiologia.”

A vinheta foi disponibilizada em for-
mato mp3 no site oficial www.acustica.
org.br/inad2009 para download.

Ainda, na cidade de Jaraguá do Sul,
SC, o Jornalista Tim Francisco gravou
uma segunda vinheta. Esta vinheta foi
tocada em todas as rádios locais, por
meio de inserções cedidas pela Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul por
iniciativa do vereador Jean.

Texto: Stephan Paul,
Dr.Eng., coordenador geral
da campanha 2009

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
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Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
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ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 
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sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico

Divulgação do
dia internacional  
da conscientização 
sobre o ruído
c a m p a n h a  2 0 0 914o

revistaPG73.indd   1 3/19/09   7:26:17 PM

Em comparação ao ano de 2008 houve
um crescimento do número de cidades
que participaram com ações. Enquanto
em 2008 participaram 12 cidades nos
estados de Rio Grande do Sul, Santa

Curitiba

Florianópolis

São Paulo

Manaus

Brasília

São Luiz

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Irati
São José dos Pinhais

Caçador

Chapecó Itajaí

Jaraguá 
do Sul

Joinville
Piçarras

Tijucas

Pinhalzinho

Campinas
Indaiatuba

Matão

Ribeirão Preto

São José dos 
Campos

Valinhos

Camaçari

Itabuna

Betim

Uberaba

Santa Rita

Santa Maria

Blumenau

Apucarana

Londrina

São Mateus 
do Sul

Pato Branco

Rio Negro

Fortaleza

Mineiros

Porto Velho

Vitória

Nova Trento

Porto Alegre Gravataí
Cachoeirinha

Novo 
Hamburgo

São Leopoldo

Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de
Janeiro e Maranhão, em 2009 participa-
ram 46 cidades em 15 estados1 conforme
mostra o mapa.

As atividades
realizadas em al-

gumas destas cidades
são descritas a partir da

pág. 14. Ainda, a Tabela 4.1
traz as informações de contato
dos coordenadores estaduais e

dos coordadores em todas as cida-
des participantes da campanha 2009.

1Considerando o Distrito Federal como um es-
tado.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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revistaPG73.indd   1 3/19/09   7:26:17 PM

mailto:gilberto@acustica.org.br
mailto:helenicenakamura@gmail.com
mailto:yuri.adson@gmail.com
mailto:claudiatoledo@cmaudio.com.br
mailto:nelma@adm.unimed-rp.com.br
mailto:thiago.loss@embraer.com.br
mailto:acfiorini@pucsp.br
mailto:gilberto@acustica.org.br
mailto:emgomes@prefeitura.sp.gov.br
mailto:JoseACoelho@eaton.com
mailto:stephan.paul.acoustic@gmail.com
mailto:adriana_audio@hotmail.com
mailto:msilv391@ford.com
mailto:damhealthcentroauditivo@yahoo.com.br
mailto:aurelio.semam@hotmail.com
mailto:sergiol@ucb.br
mailto:liviasantuzzi@yahoo.com.br
mailto:campos_cf@yahoo.com.br
mailto:boacustic@hotmail.com
mailto:feabalen@uai.com.br
mailto:frederico.moura@fiat.com.br
mailto:diretor.fonoaudiologia@uniube.br
mailto:luciana figueiredo2@hotmail.com
mailto:pis@wilsonsons.com.br
mailto:clinicafono@saolucas.edu.br
mailto:dinaraxp@yahoo.com.br


14

Porto Velho - Rondônia
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Este ano, pela primeira vez Rondônia2

participou do Dia Internacional da
Conscientização sobre o Rúıdo. Em
Porto Velho3, as atividades alusivas
à data foram promovidas pelo Curso
de Fonoaudiologia da Faculdade São
Lucas e envolveram alunos, professores e
comunidade.

Medição Sob a supervisão da Profa.
e fonoaudióloga Liliane Barbosa Rodri-
gues, os alunos realizaram medições dos
ńıveis de pressão sonora em diferentes
pontos do campus da Faculdade São Lu-
cas. Os resultados da medição causaram
bastante impacto e propiciaram debates
sobre o tema. Em geral, nos locais onde

Tabela 4.2: Nı́veis de pressão so-
nora medidos em diferentes pontos
do campus da Faculdade São Lucas

Local NPS
[dB(A)]

Biblioteca hall entrada 64,4
Biblioteca espaço interno 55,6
Sala dos professores 65,9
Lanchonete 78
Construção 68,3
Cĺınica de Odontologia 72,5
Cĺınica de Fonoaudiologia 74
Coordenação de cursos 73,5

há maior concentração de pessoas houve

2O Estado de Rondônia é o 3◦ estado mais po-
puloso da região Norte do páıs (1.453.756 ha-
bitantes). Tem como limites: Amazonas (N),
Mato Grosso (L), Boĺıvia (S e O) e Acre (O).

3Porto Velho é munićıpio e capital do estado,
com população estimada de 369.345 habitan-
tes (IBGE, 2007). Localiza-se à margem di-
reita do Rio Madeira (afluente do Rio Ama-
zonas).

o registro dos maiores ńıveis, como por
exemplo, na lanchonete do campus. En-
tretanto, os ńıveis de pressão sonora me-
didos nas recepções das cĺınicas da área
da saúde também foram elevados, o que
merece atenção por se tratarem de lo-
cais voltados aos cuidados com a saúde.
Em nenhum local foram registrados ńı-
veis acima do permitido ou potencial-
mente lesivos à audição, mas em alguns
recintos os ńıveis captados extrapolaram
o recomendado com vistas ao conforto
acústico.4

Alerta e orientações à população fo-
ram realizadas por meio da disposição de
faixa e distribuição de folhetos explicati-
vos no final da tarde no “Espaço Alterna-
tivo”, local voltado ao lazer, bem estar e
saúde em que, diariamente, os moradores
da capital de Rondônia realizam cami-
nhadas, corridas e andam de bicicleta. A
população se mostrou receptiva ao apelo
da campanha e adepta à reflexão sobre a
poluição sonora em seu cotidiano.

A divulgação na ḿıdia se deu por meio
da participação da fonoaudióloga e do-
cente do curso da Faculdade São Lucas,
Isabel Cristiane Kuniyoshi, em entrevista
ao vivo para o jornalista Domingues Jú-
nior do programa “Fala Rondônia”, véı-
culada no horário de almoço da Rede TV
local. Na ocasião, além da divulgação do
propósito da campanha, a população foi
alertada dos riscos à saúde gerados pelo
rúıdo excessivo. Ainda na televisão, foi
ao ar outra matéria sobre o assunto no

4ABNT: CE-02:135.01. Revisão da Norma
NBR 10152/1987: Nı́veis de rúıdo para con-
forto acústico, Rio de Janeiro, 2007
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site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Figura 4.1: Orientação à população
no “Espaço Alternativo” em Porto
Velho - Rondônia.

programa “Allamanda Hoje” da TV Al-
lamanda, SBT local. Alguns jornais on-
line da região divulgaram notas, a saber:
Gente de Opinião, Portal Amazônia.com,
Portal da Faculdade São Lucas, Not́ı-
cia na Hora, Rondoniaovivo.com, Rondo-
not́ıcias, Destaque Rondônia, ViAmazô-
nia.com. Além disso, no dia da campa-
nha aconteceu um chat com a fonoaudió-
loga Geane Barroso no site do Jornal de
Rondônia5.

Avaliação da campanha INAD 2009
Para a coordenadora do curso de Fono-
audiologia da Faculdade São Lucas, Prof.
Viviane Castro de Araujo Perillo, foi uma
oportunidade para se refletir acerca da
presença e consequências do rúıdo no co-
tidiano da vida moderna, além de com-
prometer o corpo docente e discente nesta
questão que envolve saúde, bem estar e
meio ambiente. A coordenadora sinali-
zou a intenção de manter a representa-
tividade do norte do Brasil, especifica-
mente do estado de Rondônia, nas cam-
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5http://ro.noticianahora.com.br/?pag=
noticias&noticia=71291

Os colaboradores em Porto Velho -
Rondônia foram: Professores fonoau-
diólogos: Ana Karolina Bassi, Cinara
Monteiro de Castro, Isabel Cristiane
Kuniyoshi, Liliane Barbosa Rodrigues e
Viviane Castro de Araújo Perillo. Alu-
nos: Alana Cristina Pereira de Moura,
Ana Lilia Rodrigues Medeiros Silva,
Cintia dos Santos Reis, Cristina Menezes
Alves, Daiane Pontes de Melo, Doralice
Leal do Nascimento, Elane Cristina Lo-
pes, Glinda Kerny Alves Valente, Isabele
Maciel Fonseca de Vasconcelos, Janete
Nogueira Belarmino, Janice Silva de
Lima, Larissa Michele Oliveira Pinheiro,
Lorena Cristina Brito do Nascimento,
Lorena dos Santos Pedraça, Luana Sales
Gama, Luiz Eduardo Rodrigues Bar-
bosa, Marcele Agostinho Sousa, Maria
Elicelma Pereira da Silva, e Patŕıcia
Ferreira dos Santos.

Texto: MSc. Isabel Cristiane Ku-
niyoshi - Mestre em Saúde Pública
pela FSP/USP e docente do Curso de
Fonoaudiologia da Faculdade São Lu-
cas - Porto Velho/Rondônia

Fotos: Comissão de extensão do Curso
de Fonoaudiologia da Faculdade São
Lucas
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.
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da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Coordenado pela ECPS (Equipe de
Controle da Poluição Sonora), localizada
na SEMAM e tendo como coordenador
Francisco Aurélio Chaves Brito, ocorre-
ram em Fortaleza-CE eventos relaciona-
dos à campanha do Dia Internacional da
Conscientização sobre o Rúıdo, com o ob-
jetivo de chamar a atenção para o im-
pacto que o rúıdo causa em nosso dia-a-
dia. Para isso, além de outras atividades,
foi realizado entre 14:25 e 14:26 do dia 29
de abril de 2009 os sessenta segundos de
silêncio.

No âmbito poĺıtico Na Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza, a vereadora Eliane
Novaes fez um pronunciamento sobre a
campanha, ressaltando a oportunidade
da conscientização sobre a poluição so-
nora com o evento e sugerindo a realiza-
ção de um minuto de silêncio. Na mesma
ocasião a vereadora destacou a impor-
tância da “Operação Silêncio”, campanha
lançada pelo governador do Ceará Sid
Gomes e sendo implementada na região
metropolitana de Fortaleza. Segundo a
vereadora esta campanha visa uma fis-
calização reforçada por meio da Poĺıcia
Civil e Militar, da Poĺıcia Ambiental, re-
presentantes da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SEMAM), do corpo de
bombeiros e o orgão municipal de trân-
sito. Tendo em vista os limites de ńıveis
de pressão sonora permitidos, 85 dB du-
rante o dia e 60 dB à noite, e as puni-
ções previstas na lei, a vereadora chamou
atenção para a necessidade da conscien-
tização.

Na Assembléia Legislativa do Estado
o Deputado Tomaz Holanda fez um pro-
nunciamento e pediu a realização de um

minuto de silêncio. Em seu pronuncia-
mento, mencionou a campanha do Dia
Internacional da Conscientização sobre o
Rúıdo ressaltando a importância da cons-
cientização sobre o impacto que o rúıdo
causa em nossas vidas. Na mesma oca-
sião o deputado lembrou aos parlamenta-
res que fazia três anos que a Assembléia
Legislativa do Estado aprovou a “Lei do
Silêncio” no estado e que o cumprimento
desta lei precisa ser fiscalizado.

Figura 4.2: O deputado Tomaz Ho-
landa mostrando o cartaz da cam-
panha 2009 durante o seu pronun-
ciamento na Assembléia Legislativa
do Estado de Ceará.

Participação do poder executivo A
Companhia de Policiamento Ambiental
(CPMA), sob responsabilidade do Ma-
jor Albano, além do um minuto de silên-
cio no quartel com toda a tropa, fez um
pronunciamento aos policiais. A Poĺıcia
Militar lançou a realização da “Operação
Silêncio” e a Equipe de Controle da Po-
luição Sonora da SEMAM lançou o pro-
grama “Tolerância Zero” em que os esta-
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belecimentos mais denunciados de Forta-
leza serão fiscalizados de forma dinâmica
e qualificada, além da continuação da im-
plantação da Carta Acústica de Forta-
leza, que se encontra em plena execução
sob a coordenação do Prof. Bento Coe-
lho de Portugal e deverá ser apresentada
em 2010.

A SEMAM realizou um minuto de si-
lêncio no horário programado, desligando
todos os equipamentos de ar condicio-
nado, resultando nas seguintes ńıveis de
pressão sonora no pátio interno: (1) com
os aparelhos ligados: 67 dB(A) e (2) com
os aparelhos desligados: 55 dB(A). Além
disso, houve um pronunciamento sobre a
data aos funcionários presentes.

Minuto de silêncio em escolas e uni-
versidades Em uma escola municipal
de Fortaleza foi realizado um minuto
de silêncio no horário programado, sob
responsabilidade dos professores Śılvio e
Valda. Além disso, todas as escolas do
munićıpio foram informadas sobre a cam-
panha. No CEFET, com a coordenação
do Professor Roberto, além do um mi-
nuto de silêncio em todas as salas de aula,
foi realizada uma aula explicativa. Sob
coordenação do Professor Euler Sobreira,
do curso de arquitetura da UNIFOR, foi
realizado um minuto de silêncio em todas
as salas de aula da UNIFOR.

Veiculação na ḿıdia A afiliada local
da Globo veiculou not́ıcias sobre o evento
e jornais locais divulgaram o fato. O co-
ordenador das atividades em Fortaleza,
Francisco Aurélio Chaves Brito, no dia
29 de abril deu uma entrevista extensa
na rádio O POVO. Questionado sobre a
intolerância da população em relação ao
rúıdo o convidado explica que o número
de denúncias cresce cada dia. Compa-

rando os números de denúncias feitas em
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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Foco principal nas escolas A campa-
nha no Distrito Federal teve como foco
principal as escolas de ensino fundamen-
tal e médio, com um universo de aproxi-
madamente 500 mil alunos. Para isso, foi
enviado um convite e material de divul-
gação em formato eletrônico às direções
das escolas, 220 públicas e 140 particula-
res. Além do material oficial do evento
foi remetida uma carta com o convite
para um minuto de silêncio a ser reali-
zado em cada turno de funcionamento da
escola. Para o envio do material às esco-
las públicas contamos com a colaboração
da Secretaria de Educação do DF, atra-
vés das Diretorias Regionais de Ensino e
para o envio às particulares, o Sindicato
dos Mantenedores (SINEPE) nos apoiou.
Em função da limitação de recursos, fo-
ram selecionadas 45 escolas para as quais
foram enviados cartazes e carta, além
do material em meio eletrônico. Apesar
do retorno de algumas escolas, não tive-
mos como avaliar quantas escolas efetiva-
mente participaram da campanha.

Na véspera do dia 29 de abril o Prof.
Sérgio L. Garavelli da UCB deu uma en-
trevista de 15 minutos no bloco Saúde
do programa da CBN Braśılia. Uma re-
portagem com entrevistas e filmagens do
evento na Rodoviária foi divulgada na
Rede Vida.

Divulgação na UCB A arte criada para
a campanha 2009 foi divulgada no site
da UCB, conforme mostra a Figura 4.3.
A divulgação eletrônica incluiu também
o mural eletrônico da UCB, que foi en-
viado para todos os professores e funci-

Figura 4.3: Divulgação no site da
UCB.

onários, bem como a publicação no site
do Curso de F́ısica e no site do Stritu
Sensu em Planejamento e Gestão Ambi-
ental (UCB). Os cartazes foram afixados
nos principais murais da Universidade.

Figura 4.4: Divulgação no mural
eletrônico da UCB.

Como uma estratégia adicional para
sensibilizar os 13.000 alunos dos cursos
de graduação presencial da UCB, a cada
um deles foi enviada uma mensagem ele-
trônica informando sobre o Dia Interna-
cional da Conscientização sobre o Rúıdo.
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O Instituto Braśılia Ambiental
(IBRAM) anunciou a campanha
em seu site com a manchete “Braśılia
comemora Dia Internacional da Consci-
entização Sobre o Rúıdo” e divulgando
também a programação das atividades
na cidade.

Ações em campo Conforme programa-
ção divulgada foram realizadas diferentes
ações em campo, como medições, panfle-
tagem e esclarecimentos à população na
Rodoviária de Braśılia. Novamente a arte
da campanha acompanhou os colabora-
dores, desta vez em formato de pôster,
como se pode conferir na Figura 4.5.

Figura 4.5: Medição do NPS na ro-
doviária de Brasilia.

As medidas dos ńıveis de pressão so-
nora sonora foram realizadas em dois lo-
cais, na plataforma inferior da Rodoviá-
ria de Braśılia e no Hall do Metro que dá
acesso à Rodoviária, os resultados estão
expressos na Tabela 4.3.

A campanha na TV Na ocasião das
medições na rodoviária a Rede Vida fez
imagens no local e entrevistas com os or-
ganizadores e usuários.

Tabela 4.3: Resultados das medi-
ções realizadas na Rodoviária de
Braśılia durante a campanha.

NPSmin NPSeq NPSmax

Local [dB(A)]

Metrô 60,2 63,8 66,4

Rodoviária 74,3 80,3 86,6

Figura 4.6: Filmagens na rodoviária
de Brasilia.

Colaboradores Sérgio L. Garavelli;
Armando de M. Maroja; Edson Beńı-
cio de Carvalho Jr; Bruno A. Maciel;
Márcio M. Cavalcanti; Cleber A. da
Costa; Dalmo Rodrigues da Silva; Haley
dos Santos; Márcio Fernandes de S. Melo.

Texto: Prof. Sérgio L. Gara-
velli, Dr., Diretor do Curso
de F́ısica da UCB

Fotos: Márcio M. Cavalcanti
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nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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Novata em 2009 A empresa PERDI-
GÃO S/A, unidade de Mineiros-GO, ade-
riu em 2009 pela primeira vez à campa-
nha do Dia Internacional da Conscienti-
zação sobre o Rúıdo. Inicialmente a Fo-
noaudióloga da empresa, Carolina Fer-
reira Campos Flumian, informou o mo-
tivo e a importância dessa iniciativa para
os supervisores de cada área. Com o
apoio de todos eles foi posśıvel realizar
as atividades propostas, principalmente
ter a certeza de que indústria pararia por
sessenta segundos para comemorar os 60
segundos de silêncio propostos pelos or-
ganizadores da campanha.

Recepção dos funcionários com música
Na portaria principal os funcionários fo-
ram recepcionados no dia da campanha
com a vinheta acústica da campanha,
gravada pelos músicos cariocas Marcelo
Portela e Nı́vea Magno. Havia cartazes
espalhados desde a entrada da empresa
até cada um dos setores, para acompa-
nhar os funcionários até os seus postos
de trabalho. A vinheta acústica foi colo-
cada também no intervalo entre as músi-
cas na academia da Perdigão e ainda na
área de lazer, local onde os funcionários
se reúnem após as refeições.

Para reforçar a mensagem da campa-
nha as equipes foram informadas sobre
a importância da campanha com a vi-
nheta e os cartazes em mais dois eventos
que ocorriam no mesmo dia: “Arte no
Intervalo” e “Reintegração/Programa de
Conservação Auditiva”, reforçando im-
portância desse dia.

Colaboração para o minuto de silêncio
A equipe de manutenção teve importân-
cia crucial, pois começaram a desligar os
equipamentos da indústria minutos an-
tes a fim de que no horário proposto to-
dos os equipamentos estivessem desliga-
dos, nesse peŕıodo grande parte dos fun-
cionários manteve-se em silêncio.

Integração de outras filiais da Perdigão
Por meio dos supervisores de cada área,
da equipe do Ambulatório e da equipe de
Segurança do Trabalho, foi posśıvel rea-
lizar a participação de outros filiais da
Perdigão, como o Incubatório da Perdi-
gão e a Fábrica de Rações da Perdigão,
os quais funcionam em locais separados.

Sumário A campanha atingiu o obje-
tivo principalmente no que se refere a
“conscientização”. Como esse foi nosso
primeiro ano na campanha não foi posśı-
vel fazer o minuto de silêncio no mesmo
horário, por esse motivo temos melho-
rias a serem realizadas na campanha de
2010. No entanto, temos a certeza de que
a informação sobre o “DIA INTERNA-
CIONAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SO-
BRE O RUÍDO” e sua importância che-
gou para a maior parte dos funcionários
da empresa nos três turnos de trabalho.

Os colaboradores na cidade de
Mineiros-GO foram: Carolina Ferreira
Campos Flumian, Marcela Ribeiro
Araújo, Francine Oliveira Silva, Jeane
Santiago de Oliveira, Alexandre Lima
Guimarães, Altemir Sampaio, Vilmar
José de Carli, Simone Silva Pereira,
Carla Yoko Tanikawa Andrade, Ademir
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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Paćıfico de Oliveira, Cleusa de Oliveira,
Ivone Alves Rodrigues, Luzia Pereira So-
ares Oliveira, Rejane Maia Carrijo, Rita
Maria Rezende Oliveira, Sônia Inácio
Nogueira, Alex Aparecido dos Santos,
Evair Fernandes Oliveira, Gustavo
Henrique Wirgues Moreni, Ruberson
Araújo Pereira, Vanessa Domingos de
Oliveira Carvalho, Mauro Sérgio Souza,
Humberto Schiffer Cury, Wanderley
Migon, Júlio César Pereira Ferreira,
Edir Antônio Bagio, Luciana Ruggeri
Menezes Gotardo, Fleiron Nazareno da
Silva, Waider Carvalho Santos, Marcos
José Coelli, Janáına Forselius, Ćıcero
Peres da Cruz, Gilsinei Silva Ferreira,
Clésio Peixoto de Souza, Kleber Oliveira
Dias.

Texto: Carolina Ferreira
Campos Flumian, PERDI-
GÃO S/A, Fonoaudióloga
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e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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gação para a campanha de 2009. o 
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consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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ńıvel de pressão sonora dos estéreos pes-
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mas auditivos, relacionados ao uso in-
tenso dos aparelhos sonoros individuais,
para alunos na faixa de 16 e 17 anos
houve a medição dos ńıveis de pressão so-
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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Figura 4.8: Medição dos volume de
estéreos pessoais de alunos da PUC
Minas.

nora para avaliar o rúıdo máximo produ-
zido por alguns aparelhos de MP3 de alu-
nos. Os resultados foram impressionan-
tes e alguns fones emitiram som com ńıvel
de pressão sonora acima de 100 dB(A).
Os alunos participaram e se mostraram
preocupados com futuras perdas auditi-
vas. Foi de grande importancia o apoio
da diretoria da escola nos recebendo para
esta palestra que contou com a presença
de mais de 80 alunos.

Em Uberaba, alunos do terceiro ano
do curso de Fonoaudiologio da UNIUBE
distribúıram na praça Rui Barbosa, fol-
der alusivo ao dia e orientaram a popu-
lação sobre os prejúızos que podem sur-

gir devido ao uso inadequado de fones
de ouvido e da exposição ao rúıdo cons-
tante rúıdo constante e com altos ńıveis
de pressão sonora.

Figura 4.9: Orientando a população
em Uberaba.

Texto e Fotos: Profa. Fernanda
Abalen Martins Dias, Coordena-
ção Eixo de Audiologia do Curso
de Fonoaudiologia da PUC Mi-
nas; Mariana Marquez, Gestora
do Curso de Fonoaudiologia da
UNIUBE; Stephan Paul, Coorde-
nador Geral da Campanha 2009
e Nadiana Andrade, colaboradora
de Belo Horizonte

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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A cidade de Ribeirão Preto partici-
pou em 2009 pela segunda vez do Dia
Internacional da Conscientização sobre
o Rúıdo. O presente relato tem a fina-
lidade de apresentar o planejamento, a
organização e a realização das atividades
em 2009 bem como a expectativa para
os próximos anos do Dia Internacional
da Conscientização sobre o Rúıdo, cam-
panha importante que conta com o apoio
da Sociedade Brasileira de Acústica
SOBRAC e da Academia Brasileira de
Audiologia.

Material de divulgação Recebemos os
materiais de divulgação do Dia Interna-
cional da Conscientização sobre o Rúıdo,
o cartaz A3 e o postal no formato A6,
do coordenador no estado de São Paulo,
Gilberto Fuchs. A fim de se adequar à
campanha desta cidade e distribuição na
Praça XV, foi desenvolvido pelos coor-
denadores desta região material informa-
tivo e educativo para esclarecer a popu-
lação sobre o objetivo da campanha, efei-
tos do rúıdo na saúde humana, fontes de
rúıdo, estratégias de redução e prevenção
deste agente sonoro (Figura 4.10). Além
disso, outro informativo abordou a au-
sência de legislação na cidade que protege
a sociedade juridicamente e um alerta as
autoridades e comunidade civil em lutar
por uma lei do silêncio em bairros resi-
denciais.

Planejamento e apoio As ações de-
senvolvidas foram planejadas e organiza-
das antecipadamente pela fonoaudióloga
Nelma Ellen Zamberlan e, posteriormen-

te com o apoio do engenheiro Luiz Al-
berto Navarro de Araújo, sob orientação
dos coordenadores da campanha. Conta-
mos com o apoio de algumas empresas da
cidade que ofereceram estrutura e divul-
gação da iniciativa, dentre elas: Departa-
mento de Saúde Ocupacional da Unimed
de Ribeirão Preto e Divillon. Outros co-
laboradores foram a Prefeitura Munici-
pal de Ribeirão Preto, através do Núcleo
de Atenção ao Deficiente (NADEF) e a
Universidade de São Paulo com os alu-
nos do curso de graduação em Fonoaudi-
ologia da Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto (FMRP-USP). Além disso,
contamos com o apoio da Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos e
do Hospital das Cĺınicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo (HCFMRP-USP)
e Centro Integrado de Reabilitação da
FMRP-USP.

Ações desenvolvidas Profissionais da
área de engenharia, fonoaudiologia, en-
genheiros e alunos do curso de gradua-
ção em Fonoaudiologia participaram da
campanha realizando atividades de ori-
entação e distribuição de folheto educa-
tivo (Figura 4.10) no dia 29 de abril, na
Praça XV da cidade de Ribeirão Preto
alertando sobre os efeitos do rúıdo na
saúde humana.

Na sala de espera dos pacientes do am-
bulatório do corredor 1 e 2 do HCFMRP-
USP foi realizado um minuto de silêncio
coletivo para destacar o impacto do rúıdo
no cotidiano possibilitando reflexão sobre
a problemática do excesso de barulho.
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conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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29 de abril de 2009 

 
 
Todos os anos, em abril, o International Noise Awareness Day 

ocorre em diversos países do mundo. No Brasil, o Dia Internacional da 
Conscientização sobre o Ruído será no dia 29 de abril de 2009. Para 
este ano entre 14:25h e 14:26h, serão 60 segundos de silêncio, para 
destacar o impacto do ruído nas nossas vidas cotidianas, 
proporcionando aos participantes uma pausa e uma oportunidade de 
conscientização sobre esse problema que atinge todos nós. 

 
Você conhece o ruído? 

 
O ruído é um som indesejável que pode resultar em poluição 

sonora e comprometer a saúde, audição e qualidade de vida da 
população seja no ambiente de trabalho, nos meios de locomoção, no 
cotidiano das metrópoles, em atividades de lazer, em discotecas, em 
bailes, em atividades militares e policiais. 

 
 
EFEITOS DO RUÍDO NA SAÚDE HUMANA 
 

 perda auditiva 
 estresse 
 irritação 
 cansaço 
 redução da produtividade 
 intolerância a ruídos 
 angústia 
 ansiedade 
 depressão 
 estresse 
 freqüência cardíaca e pressão sangüínea 
 alterações do sono 
 transtornos digestivos, vestibulares, neurológicos e 

comportamentais 

 
 
FONTES DE RUÍDO 
 

 máquinas 
 equipamentos  
 tráfego (rodoviário, ferroviário e aéreo) 
 instalações industriais 
 atividades de serviço e lazer 
 atividades domésticas e instalações de serviços (elevadores e 

sistemas hidráulicos e de segurança) em condomínio vertical 
 salas de aula ruidosas 
 turbinas de avião  

 
A completa eliminação do ruído não é normalmente o objetivo, 

além de ser caro. A intenção é a conscientização sobre este incômodo e 
o alcance do controle deste agente e não na sua completa eliminação. 
Assim, a redução do ruído principal só terá sentido até o ponto em que 
deixar de ser percebido. 

Para previnir os efeitos nocivos do ruído excessivo é importante: 
evitar locais com muito barulho; escutar música num volume de baixo 
para médio; não ficar sem protetor auricular em locais de trabalho com 
muito ruído; não gritar em locais fechados, evitar locais com 
aglomeração de pessoas conversando, ficar longe das caixas acústicas 
nos shows musicais e fechar as janelas do veículo em locais de trânsito 
barulhento. 

Contamos com sua participação em reduzir a poluição sonora. 
Faça sua parte! 

 
 
 
 

Realização: Sociedade Brasileira de Acústica – SOBRAC 
 

Apoio: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Academia Brasileira de Audiologia 

Figura 4.10: Folheto educativo dis-
tribúıdo em Riberão Preto, utili-
zando a arte da campanha como
fundo.

Figura 4.11: A faixa estendida na
Praça XV, Ribeirão Preto-SP.

Figura 4.12: Orientação à população
na Praça XV pelas alunas do Curso
de Fonoaudiologia da FMRP-USP.

Distribuição do material de divulgação
O material de divulgação, no total 80 car-
tazes A3 e 50 postais A6, enviado nos dias
que antecederam o dia 29 de abril, foi dis-
tribúıdo nas unidades básicas de saúde,
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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Secretaria Municipal de Saúde, empresas,
usinas, hospitais e universidades.

Divulgação na ḿıdia A divulgação em
televisão foi alcançada com a grava-
ção do Programa “Entre Aspas”, da
TV UNAERP, Canal Universitário. Na
entrevista a fonoaudióloga Nelma Ellen
Zamberlan e o engenheiro Luiz Alberto
Navarro de Araújo abordaram a cam-
panha divulgando a Sociedade Brasileira
de Acústica (SOBRAC) e o evento rea-
lizado em 2008. O público foi alertado
sobre a importância em conhecer a polui-
ção sonora, os caminhos a serem percor-
ridos em busca de reclamação, os efeitos
auditivos e extra-auditivos. Destacou-se
que dentre os efeitos auditivos, a perda
auditiva instalada é irreverśıvel e perce-
bida somente quando o grau da deficiên-
cia está acentuado. Alertou que desde a
vida extra-uterina os seres humanos es-
tão expostos a ńıveis de pressão sonora
(NPS) intensos, em especial, durante o
peŕıodo de recuperação em unidades ne-
onatais. Conclúıram a entrevista convi-
dando os ouvintes a participarem da cam-
panha na Praça XV no dia 29 de abril.

Uma outra entrevista foi realizada pela
fonoaudióloga Renata Pinheiro Castro
Alves que também abordou a perda audi-
tiva induzida pelo rúıdo (PAIR) esclare-
cendo os ouvintes da Rede Famı́lia sobre
as estratégias de prevenção e cuidados
com o uso de protetores auditivos para
os trabalhadores expostos a rúıdo.

No dia 29 de abril a fonoaudióloga
Nelma Ellen Zamberlan junto à docente,
Profa Adriana Ribeiro Tavares Anastásio,
do Curso de Fonoaudiologia da FMRP-
USP, foram filmadas e entrevistadas no
ambulatório do HCFMRP-USP durante
a atividade do minuto do silêncio pela
Rede Record, no Jornal Regional da

emissora. As fonoaudiólogas definiram a
campanha e seu objetivo em conscienti-
zar a população sobre os efeitos do rúıdo
na vida cotidiana e alertaram os jovens
sobre freqüentar discotecas e o risco de
permanecerem próximo às caixas de som.
Além disso, enfatizaram o uso de fones de
ouvido em volumes intensos e o prejúızo
que pode ocasionar à saúde auditiva.

Na emissora de rádio CBN de Ribeirão
Preto, da TV Tathi, o engenheiro Luiz
Navarro de Araújo foi entrevistado pelo
Prof. Cassoni sobre a campanha. O con-
teúdo abordado foi a ausência de legis-
lações que recomendam ńıveis de rúıdo
confortáveis para locais públicos e resi-
denciais na cidade.

Vários sites divulgaram a campanha
em Riberão Preto, entre eles por exem-
plo o site da Prefeitura.

Coordenadoria de Comunicação Social
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Ribeirão Preto, 30 de Abril de 2009

Saúde realiza ação no Dia Internacional da Conscientização sobre o
Ruído
Profissionais fazem ação educativa na Tenda do Barulho, no centro da cidade

Foto Carlos Natal

 

“Tenda do Barulho”
conscientizou população
sobre a necessidade de
controle do ruído

Uma parceria entre o Cerest – Centro de Referência da Saúde do Trabalhador – da
Secretaria Municipal da Saúde, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, o Curso de
Fonoaudiologia da FMRP-USP, e a Associação dos Arquitetos, Engenheiros e
Agrônomos, garantiu a realização, em Ribeirão Preto, de algumas ações promovidas,
em âmbito internacional, pela Sociedade Brasileira de Acústica – Sobrac, no
International Noise Awareness Day.

A partir dessa parceria, o Dia Internacional da Conscientização sobre o
Ruído, que ocorre em diversos países do mundo, foi lembrado na cidade por
meio de ações promovidas no calçadão, neste dia 29 de abril, por
profissionais da saúde que montaram a “Tenda do Barulho”. No local foram
distribuídos panfletos e dadas orientações para a população sobre os níveis
de ruído e os cuidados com o ambiente acústico e seus efeitos na saúde do
homem.

Também foi promovido um minuto de silêncio no período da tarde, entre
14h25 e 14h26. Foram 60 segundos de silêncio para destacar o impacto do
ruído no cotidiano, proporcionando aos participantes uma pausa e uma
oportunidade de conscientização sobre os problemas gerados pelo ruído no
aparelho auditivo humano.

A intenção é a conscientização sobre este incômodo e a necessidade de seu
controle, não a sua completa eliminação, explicam os organizadores. Para
prevenir os efeitos nocivos do ruído excessivo é importante: evitar locais
com muito barulho; escutar música num volume de baixo para médio; não
ficar sem protetor auricular em locais de trabalho com muito ruído; não
gritar em locais fechados, evitar local com aglomeração de pessoas
conversando, ficar longe das caixas acústicas nos shows musicais e fechar as
janelas do veículo em locais de trânsito barulhento.
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Figura 4.13: Divulgação no site da
Prefeitura de Ribeirão Preto-SP.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Para quantificar o rúıdo presente na
cidade e para orientar a população so-
bre os ńıveis de pressão sonora os na ci-
dade, foram realizadas na Tenda do Ba-
rulho, montada na Praça XV, medições
dos NPS. Constatou-se ńıveis elevados,
na faixa entre 65 a 85 dBA durante qua-
tro horas de medição.

Figura 4.14: Divulgação da Campa-
nha na Tenda do Barulho na Praça
XV, Ribeirão Preto-SP.

Considerações finais A experiência
apresentada assume caracteŕısticas pró-
prias pelo espaço conquistado na mı́dia e
desperta interesse da população sobre o
rúıdo presente na vida cotidiana. Apesar
da dificuldade em reunir esforços em dife-
rentes categorias profissionais e segmen-
tos poĺıticos, a execução da campanha foi
um grande sucesso na cidade e temos ex-
pectativa de envolver em 2010 outros ór-
gãos públicos e empresas da região.

Agradecimento A autora agradece o
incentivo dos organizadores pelo apoio e
oportunidade em colaborar com a Socie-
dade Brasileira de Acústica e Academia
Brasileira de Audiologia para realização

do evento na cidade de Ribeirão Preto-
SP.

Os colaboradores na cidade Ribeirão
Preto foram: Ana Paula Silveira Gericó
Speri, Ana Lúcia Rios Mota, Jany Mara
Pila dos Santos, Gabriela Rosito Alvarez
Bernardez Braga e Malu Viana, Luiz Al-
berto Navarro de Araújo, Nelma Ellen
Zamberlan, Profa Dra Adriana Ribeiro
Tavares Anastasio, Profa Dra Luciana Vi-
taliano Voi Trawitzki, Profa Dra Marisa
Tomoe Hebihara Fukuda e Profa Dra Car-
men Gracinda Silvan Scochi.

Figura 4.15: Alguns dos colaborado-
res do Curso de Fonoaudiologia da
FMRP-USP.

Texto: Nelma Ellen Zam-
berlan, Fonoaudióloga, Dou-
toranda do Programa En-
fermagem em Saúde Pública
- EERP-USP, Coordenadora
de Ribeirão Preto da Cam-
panha 2009

Fotos: Vanessa Trombini
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com
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3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
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coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Na oportunidade a EATON LTDA. -
Divisão Transmissões, localizada na ci-
dade de Valinhos (SP), não deixou de
participar deste evento, promovendo as-
sim uma campanha de 27 a 30 de abril,
demonstrando o seu envolvimento e com-
prometimento junto aos seus colaborado-
res, através da divulgação dos impactos
negativos em que o rúıdo em excesso pode
causar à saúde, bem como a importân-
cia de como se proteger e neutralizar sua
ação no ambiente de trabalho, em casa
ou no lazer.

Criamos uma campanha de conscienti-
zação através dos canais de comunicação
interna da empresa, objetivando o envol-
vimento de todos os colaboradores das
áreas fabris e administrativas. Não nos
limitamos apenas em treinar os colabora-
dores quanto à correta guarda, utilização
e conservação do equipamento de prote-
ção auditiva, mas sim explicar a eles o
funcionamento do ouvido humano, bem
como a importância de mantermos nossa
audição saudável no trabalho, no lazer e
em nossas casas.

Foram utilizadas diversas ferramentas
de comunicação interna, conforme descri-
tas nas páginas a seguir.
Ponto de partida Todas as segundas-
feiras e com duração média de 30 min
toda a Liderança faz uma reunião. Nesta
reunião são discutidos os principais as-
suntos da semana. Dentro desta reunião
são embutidos assuntos diversos, e em es-
pecial a Campanha sobre a Conscientiza-
ção do Rúıdo.

EHS e Facilidades – Valinhos – Abril 2009

No trabalho, em casa ou no No trabalho, em casa ou no 
lazer fique atento aos lazer fique atento aos 
excessos de ruídos.excessos de ruídos.

Confira ao lado a 
intensidade de ruído em 

algumas situações...

Dia Internacional do Ruído Dia Internacional do Ruído –– 29 de Abril29 de Abril
Evento  Evento  –– Ponto de PartidaPonto de Partida

(dB-A) 

EHS e Facilidades – Valinhos – Abril 2009

O que o excesso de ruído pode causar?O que o excesso de ruído pode causar?

Perda da capacidade 
auditiva Stress

Dores de cabeça 
e náuseas

Perda de memória
Afeta o sistema 

circulatório, 
digestivo e nervoso

Insônia

Dia Internacional do Ruído Dia Internacional do Ruído –– 29 de Abril29 de Abril
Evento  Evento  –– Ponto de PartidaPonto de Partida

EHS e Facilidades – Valinhos – Abril 2009

Como evitar?Como evitar?

Escute MP3 player 
num volume de 

baixo para médio

Use protetor auricular nos 
locais de trabalho e em 

atividades domésticas como 
cortar grama, usar serra 

elétrica, etc...

Feche as janelas do 
veículo em locais de 

trânsito intenso

Motorista: evite o 
uso da buzina, revise 

o escapamento

Fale baixo, 
principalmente em 

ambientes fechados

Dia Internacional do Ruído Dia Internacional do Ruído –– 29 de Abril29 de Abril
Evento Evento –– Ponto de PartidaPonto de Partida

Figura 4.16: Os slides utilizados nas
reuniões da Liderança com seus ti-
mes.
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Quadro de etapas De forma didática e
objetiva, todas as áreas da fábrica e escri-
tórios possuem um quadro informativo,
onde as informações da campanha foram
disponibilizadas para os funcionários.

Manequim e Stand de Segurança Foi
montado na sáıda do restaurante da em-
presa, um Stand de Segurança com mos-
tra de diversos tipos de EPI´s (Equi-
pamentos de Proteção Individual) para
a conservação da saúde auditiva, vários
materiais ilustrativos e um manequim da
empresa simulando a utilização correta
dos EPI’s. Enquanto os funcionários vi-
sitavam o stand, um especialista repre-
sentando o fabricante dos EPI’s, demons-
trava as práticas prevencionistas em re-
lação ao rúıdo e tirava dúvidas sobre o
tema.

Quadro de Avisos Exposição de qua-
dros informativos sobre a campanha, nos
quadros existentes nas áreas de trabalhos
da fábrica.

10 Minutos de EHS Conscientização
de todos os funcionários através de cada
gerente das áreas da fábrica, sobre os efei-
tos negativos do rúıdo, e como se proteger
contra estes agentes agressores.

Informativos de EHS Divulgação do
quadro informativo do SG-EHS (Sistema
de Gestão de Meio Ambiente, Saúde e Se-
gurança) a todos os gerentes, de forma
que eles discutam com seus times esses
assuntos.

POP-UP Mediante dos pop-ups houve
a divulgação eletrônica do evento na tela
de todos os computadores da fábrica,
com mensagens de conscientização sobre
o rúıdo.

Figura 4.17: José R. Baié (3M) e o
manequim no Stand de Segurança.

Jornal Interno Através do jornal in-
terno “Intercâmbio”, foi publicado a ma-
téria relacionada à Campanha de Cons-
cientização sobre o Rúıdo. O funcioná-
rio recebe o jornal em sua casa, com-
partilhando com seus familiares as práti-
cas e comportamentos seguros adotados
na empresa. Assim, por meio do jornal
interno, a campanha implementada na
empresa alcançou uma população maior,

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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Em 19 e 20 de março, recebemos um grupo de chefes de oficina e mecânicos da rede 

autorizada Troller (Ford) de vários estados. Eles participaram de treinamentos teóricos e 

práticos da transmissão FSO 2405, que equipa os veículos Jeep 4x4 e Pick-up.

O curso foi ministrado pelos colaboradores Marcio Reis Gouvea (CC 80772), José 

Queiroz Silva Filho (CC 80772) e Francisco Peres Sanches (CC 25514), com o apoio de 

Gleise Gale e Marcelo Ricardo Ernesto (CC 25512). Na oportunidade, os participantes 

ainda conferiram de perto a produção de nossas transmissões, a complexidade do 

processo e a importância de utilização de peças genuínas Eaton.

“Conhecendo as particularidades de nossos produtos, podemos fornecer um 

serviço com a qualidade esperada, por meio de postos de serviço ou pela rede de 

concessionários de clientes”, declara Francisco.

Com o objetivo de alavancar as vendas da 

linha de remanufaturados ECOBox, a área 

de Aftermarket organizou um programa de 

treinamento para os estados de São Paulo, 

Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

nos meses de fevereiro e março, equipes 

da Eaton levaram informações sobre as 

vantagens da linha para 40 concessionárias 

Volkswagen e Ford e 19 distribuidores de 

30 cidades desses estados.

“O resultado foi muito além do esperado: 

em dois meses o volume de vendas 

atingiu mais que o dobro em relação à 

média do ano passado”, declara Francisco 

Augusto Coli (CC 80774).

O programa não para por aí, as ações 

continuam com força total!

De 27 a 30 de abril, foi promovida em Valinhos uma campanha de 

conscientização sobre os impactos que o ruído em excesso pode causar 

à saúde. O evento fez parte das celebrações do Dia Internacional de 

Conscientização sobre o Ruído, comemorado, este ano, em 29 de abril.

Os colaboradores receberam informações sobre a importância de se 

proteger no trabalho e também em casa ou no lazer. Confira, ao lado, 

os níveis de ruído e suas causas. Proteja-se!

camPanha de conscientização soBre o ruído

treinamento Para cliente ecoBox: força 
total em vendas

29 de abril: dia internacional de 
conscientização sobre o ruído 

foco no cliente

“Faço questão de usar o protetor 

auricular o tempo todo em que estou 

exposto a ruídos.” José Alves Santana 

Sobrinho (CC 01161)

“Quando a exposição ao barulho 

não pode ser evitada, medidas de 

proteção devem ser tomadas, como 

os EPIs que usamos na Eaton.” 

Leandro Gressio de Lima (CC 01115)

Participantes do treinamento em Valinhos

Figura 4.18: Página 4 do jornal “In-
tercâmbio” na sua edição de abril
2009.

desempenhando melhor a sua função de
conscientização.

Conclusões Através de um processo de
comunicação interna eficaz, envolvendo
os Gestores das áreas, foi posśıvel assegu-
rar uma excelente compreensão da men-
sagem a todos os colaboradores envolvi-
dos no processo de trabalho, quanto às
práticas, procedimentos e principalmente
a conscientização em relação à exposição
aos riscos do rúıdo.

Esta campanha reforça e sedimenta
os conceitos de um comportamento se-
guro já adotado por nossos colaborado-
res, maior engajamento da Liderança e
uma cont́ınua melhoria no processo de
prevenção de acidentes e doenças ocupa-
cionais.
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Roberto Baié, Executivo de Vendas - 3M
do Brasil Ltda.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
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rentes propostas para a arte da cam-
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da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
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ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico

Divulgação do
dia internacional  
da conscientização 
sobre o ruído
c a m p a n h a  2 0 0 914o

revistaPG73.indd   1 3/19/09   7:26:17 PM

Sendo realizada pela segunda vez no
Paraná, a campanha que foi coordenada
no estado pela Presidente do Sindi-
cato dos Fonoaudiólogos do Estado do
Paraná, contou com a participação de
diversas cidades como pode-se conferir
no mapa da página 11.

Em Curitiba aconteceram várias ativi-
dades. A Universidade Tuiuti, que já par-
ticipou em 2008, promoveu uma palestra
no Ministério Público.

Figura 4.19: Alunas do curso
de Fonoaudiologia da Universidade
Tuiuti no Ministério Público.

Nas instalações da própria universi-
dade foram realizadas diversas ativida-
des, entre elas triagens auditivas na Cĺı-
nica Escola UTP, palestra para os alunos
e um minuto de silencio nas salas de aula.
Além disso, durante a semana da campa-
nha a arte da campanha 2009 ficou como
papel de parede nos computadores da
universidade. Para levar a conscientiza-
ção para fora da universidade, foram rea-
lizadas palestras para bandas militares e

no Hospital da Poĺıcia Militar, além da
distribuição de material gráfico informa-
tivo no hospital das Cĺınicas do Paraná.
O SESI Curitiba encaminhou folders ele-
trônicos e organizou palestras para fun-
cionários e empresas conveniadas, além
de usar a arte da campanha como papel
de parede nos computadores. A empresa

Figura 4.20: Profa. Dra. Cláudia
Giglio de O. Gonçalves proferindo
palestra em empresa conveniada do
SESI.

Maxipas Saúde Ocupacional cedeu profis-
sionais e equipamentos para medição dos
ńıveis de pressão sonora em pontos movi-
mentados de Curitiba, triagem auditiva
em unidade móvel e um painel eletrônico
com registro do rúıdo na região. Todas os
eventos ocorridos na cidade tiveram am-
pla cobertura da Mı́dia Impressa, Rádio
e TV. No programa “Bom Dia Paraná”
da TV RPC a Profa. Dra. Cláudia Gi-
glio de O. Gonçalves deu uma entrevista
sobre a campanha. Da mesma forma ela
participou de um debate com a secretaria
do Meio Ambiente (IAP) na TV Pública.

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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A cidade de São José dos Pinhais
contou com o apoio do SESI na divulga-
ção da campanha aos seus colaboradores
e em empresas privadas. A montadora
Renault, por iniciativa da Fga. Ales-
sandra Garrido Coelho de Souza, aderiu
ao minuto de silêncio e distribuiu folders
para os funcionários e para empresas for-
necedoras.

Em Apucarana foram realizadas pales-
tras e orientações aos alunos e funcioná-
rios do SESI.

Figura 4.21: Orientação de alunos
do SESI em Apucarana.

No munićıpio de Irati houve palestras
nas principais empresas da cidade e fo-
ram inclúıdas na programação local das
rádios vinheta e matérias sobre a cam-
panha. O SESI da cidade realizou uma
grande variedade de atividades, entre elas
o minuto de silêncio para refletir sobre os
efeitos do rúıdo.

Além disso, o SESI organizou a entrega
de banners a algumas empresas clientes
comunicando sobre a campanha. Várias
palestras foram realizadas sobre os locais
onde o rúıdo é encontrado, efeitos auditi-
vos e extra-auditivos, prevenção de perda
auditiva, tipos de EPI auditivo e coloca-
ção correta do mesmo, por exemplo, na
Madeireira Rio Claro e no Colégio SESI.

Na Casa da Indústria foi realizado,
com a presença do Eng. de Segurança

Figura 4.22: O minuto do silêncio
em Irati.

Figura 4.23: Orientação de alunos
do SESI quanto ao uso de proteto-
res auditivos.

Naif Charrouf, um evento para empresá-
rios, contadores, funcionários dos depar-
tamentos de recursos humanos e técnicos
de segurança das empresas, sobre Gestão
de Saúde e Segurança do Trabalho, fri-
sando o impacto do rúıdo no aspecto so-
cial, auditivo e na saúde em geral do tra-
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da página 48 desta edição, pela pri-
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o presente memorando apresenta a 
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gação para a campanha de 2009. o 
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Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
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ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
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balhador, bem como implicações legais e
a importância de investimento no per-
fil profissiográfico previdenciário (PPP)
e no programa de conservação auditiva
(PCA).

Em São Mateus do Sul, aproveitando
as ações do Programa de Prevenção das
Perdas Auditivas, divulgou-se a campa-
nha através de informativos e minuto de
silêncio em empresas contratadas da Pe-
trobrás.

Figura 4.24: Palestra de informação
em São Mateus.

Em Londrina, no norte do Estado,
trabalhadores atendidos na Unidade do
SESI foram orientados e receberam pan-
fletos explicativos sobre a campanha e
empresas da cidade foram sensibilizadas
pela equipe médica e de segurança.

Em Guarapuava, Pato Branco e Rio
Negro também contamos com o apoio
do SESI com atividades de conscientiza-
ção, distribuição de folders aos colabora-
dores e alunos do SESI, além da aborda-
gem do tema nas empresas.

As Empresas e instituições que apoia-
ram a campanha no Estado do Paraná fo-
ram em Curitiba: a Universidade Tuiuti,
o SESI e a Maxipas Saúde Ocupacio-
nal; em São José dos Pinhais apoairam

a Denso do Brasil e a Renault; em Apu-
carana a Caramuru Alimentos e o SESI;
em Irati a Mad Rio Claro, a Óleos Irati, a
Schreiber, o SEPAC, a Mundus Novus, a
Moageira, a Cerealista Pianaro, a Yazaki,
a Isa Serviços, a Tecnomudas, o SESI e o
UNICENTRO; em São Mateus do Sul a
Petrobrás e o SESI; em Londrina o SESI;
em Guarapuava o SESI; em Pato Branco
o SESI, o SENAI, Usiplast, a Ingá Véıcu-
los; e em Rio Negro o SESI. Fica evidente
a importante participação dos SESI do
estado.

O resultado das ações realizadas no
Dia Internacional da Conscientização so-
bre o Rúıdo, alcançaram as expectativas.
Houve muito interesse dos Fonoaudiólo-
gos, de empresas e também da população.
Acredita-se que para o próximo ano a or-
ganização e a disponibilidade de material
de divulgação pode ser melhorada, pois
nesse ano houve falta e atraso na entrega
do material aos colaboradores.

Os colaboradores nas cidades Curi-
tiba, São José dos Pinhais, Apucarana,
Irati, São Mateus do Sul, Londrina,
Guarapuava, Pato Branco e Rio Negro
foram: Fga. Dra. Claudia Giglio de
Oliveira Gonçalves, Fga. Maria Patŕıcia
do Nascimento, Fga. Desiree Japeline,
Fga. Alessandra Garrido Coelho de
Souza, Fga. Ana Paula Maistro, Fga.
Juliana Conto, Fgo. Marcos Portelinha,
Enfa. Paula Men de Oliveira Martins,
Fga. Rita de Cássia do E. Santo, Fga.
Karine Luiz da Silva, Fga. Priscila B.
Garcia, Fga. Adriana Olsen Ferreira,
Fga. Milena Raquel Iantas.

Texto e Fotos: Colaborado-
res no estado de Paraná

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
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Divulgação na rádio Na cidade de Ja-
raguá do Sul, que é um importante pólo
industrial do estado de Santa Catarina, a
divulgação foi realizada em todas as rá-
dios locais, por meio de inserções cedi-
das pela Câmara de Vereadores de Jara-
guá do Sul, e gravada pelo Jornalista Tim
Francisco. Além disso, foram realizadas
duas entrevistas ao vivo na rádio falando
sobre o tema. Uma das entrevistas foi
dada pelo coordenador geral da campa-
nha, o Dr. Eng. Stephan Paul, que veio
para prestigiar as atividades em Jaraguá
do Sul ao convite do Centro Fonoaudio-
lógico.

Empresas envolvidas Na cidade, a
campanha envolveu nove empresas dire-
tamente, porém indiretamente, mais em-
presas foram envolvidas com as ativida-
des de conscientização através das dicas
de saúde e exposição dos banners reali-
zadas pelo SESI lazer. A Weg aderiu à
campanha divulgando o material em seus
10 ambulatórios dentro da empresa. Na
Indústria de Borrachas Wolf foram rea-
lizados os 60 segundos de silêncio, co-
ordenado pelo Técnico de Segurança de
empresa. Da mesma forma, participou a
Raumak Máquinas e ferramentas. Ainda,
para a divulgação direta pelos os profis-
sionais da cidade, contamos com o apoio
da ACIJS (Associação do Comércio e da
Indústria de Jaraguá do Sul) para divul-
gar o tema, via email, nos núcleos setori-
ais.

De Santa Catarina para o Brasil A
transportadora Rota 100, empresa com
matriz na cidade vizinha de Guaramirim,

aderiu à campanha divulgando-a em âm-
bito nacional nos seus caminhões. Para
isso a empresa deixou fabricar adesivos
no formato A3 com a arte da campa-
nha 2009. Além de divulgar a campanha
por meio dos adesivos a empresa ajudou
no transporte do material de divulgação
para o estado de SP, entregando o ma-
terial nas mãos do coordenador estadual
em SP, Gilberto Fuchs.

Figura 4.25: Divulgação nacional
nos caminhões da Rota 100.

Triagens auditivas Durante todo o dia
da campanha foram realizadas triagens
auditivas gratuitas no Centro Fonoaudio-
lógico Jaraguá pelas Fgas. Karyny Men-
donça e Ćıntia Kovalski.

Agradecimentos A todas as empresas
que acreditaram na causa e em especial
a estas pessoas que particularmente esti-
veram envolvidas na preparação e divul-
gação do tema: Jefferson Viana - Borra-
chas Wolf, Jean Carlos Leutprecht - Pre-
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os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Figura 4.26: Triagem auditiva ofere-
cida gratuitamente ao público, rea-
lizada no Centro Fonoaudiológico
em Jaraguá do Sul.

sidente da Câmara dos Vereadores de Ja-
ragua do Sul, Tim Francisco - Jornalista,
Valmir - Rota 100, Kelly Carten - Rau-
mak, Sidnéia - SESI Lazer

Texto: Karyny Mendonça,
Ćıntia Kovalski

Fotos: Ćıntia Kovalski e
Rota 100

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com

 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACÚSTICA (SOBRAC) 

73 
Acústica e Vibrações 
no. 40, Março de 2009 
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ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.
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gação para a campanha de 2009. o 
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foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
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analisadas pela equipe com a ajuda 
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Tendo como objetivo a informação e
a conscientização da população sobre
os efeitos que o rúıdo presente nas
atividades diárias provoca na saúde -
no desempenho de funções laborais,
acadêmicas, esportivas, recreativas,
de lazer e de descanso - o Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador -
CEREST, da Secretaria Municipal de
Saúde de Joinville, participou em 2009
do Dia Internacional de Conscientização
sobre o Rúıdo.

Proposta Nossa proposta foi divulgar
o tema da campanha nos diversos locais
os quais consideramos pertinentes para
a sua realização. Desenvolvemos e rea-
lizamos ações de divulgação nas univer-
sidades, escolas, empresas da cidade, nos
eventos da Secretaria da Saúde e nos mu-
nićıpios que integram a macrorregião do
CEREST de Joinville, com o intuito de
promover o envolvimento e a conscienti-
zação da população para o tema de forma
efetiva, de modo a realizar um passo im-
portante na geração de multiplicadores.

Atividades desenvolvidas Durante
todo mês de abril foram desenvolvidas
diversas atividades sobre o tema da cam-
panha, como a realização de palestras
com a distribuição de folders, cartazes
e postais que foram elaborados e dis-
ponibilizados pela equipe organizadora
da campanha, distribuição de folders
confeccionados pelos profissionais do
CEREST, distribuição de protetores au-
ditivos do tipo plug e medição dos ńıveis
de rúıdo nos locais onde aconteceram os
eventos. Para que a população pudesse

visualizar os ńıveis de pressão sonora de-
tectados nos ambientes, confeccionamos
um painel para a exposição dos ńıveis
encontrados, e também para a exposição
dos demais cartazes utilizados durante a
campanha. Para motivar a campanha,
usamos duas orelhas gigantes que foram
cedidas gentilmente ao CEREST, pela
emissora de rádio Mais FM 103,1 que
utiliza estas orelhas nas suas campanhas
de publicidade. Estas orelhas foram
confeccionadas com espuma e tecido
peluciado, possui abertura na cabeça,
braços e pernas para que as pessoas
possam vesti-la e tirar fotos. Também
tivemos o apoio da mı́dia (Internet,
jornais e emissoras de rádio) que nos
ajudou na divulgação da campanha.

Divulgação nas Universidades A di-
vulgação nas universidades - UNIVILLE
e UDESC - se deu por meio de palestras
nos dias 29 e 30 de abril sobre os efeitos
do rúıdo na saúde para os cursos de ad-
ministração e engenharia mecânica, res-
pectivamente.

Divulgação na ḿıdia Na internet, a
campanha foi divulgada pela assessoria
de imprensa da Secretaria Municipal de
Saúde que nos sites da Prefeitura Munici-
pal de Joinville e da Secretaria Municipal
de Saúde, chamou a atenção para os pro-
blemas causados pelo excesso de rúıdo;
foram divulgadas também, as ações refe-
rentes à campanha, além da mobilização
para que fosse feito o um minuto de silên-
cio, entre 14:25 e 14:26, com o objetivo
de destacar o impacto do rúıdo nas nos-
sas vidas cotidianas, proporcionando aos
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participantes uma pausa e uma oportu-
nidade de conscientização sobre esse pro-
blema que atinge a todos nós. Nos jor-
nais, a divulgação da campanha foi rea-
lizada pelo “Jornal da Saúde” e “Jornal
Not́ıcias do Dia”, que no dia 30 de abril
publicou uma matéria sobre poluição so-
nora, enfatizando que baixar o volume
faz bem à saúde. A emissora de rádio
Mais FM 103,1 no dia 14 de abril, divul-
gou a campanha por meio de uma entre-
vista no programa Radar FM com a Fga.
Aline Gomes de França e também atra-
vés de chamadas sobre a campanha du-
rante todo o mês de abril. Já a emissora
UDESC FM - 91,9 concedeu um espaço
para uma entrevista referente à campa-
nha nos dias 14, 24 e 27 de abril. No dia
29 de abril, esta mesma emissora realizou
uma reflexão sobre o assunto em questão
por meio do momento do silêncio e to-
cou músicas que tratam do silêncio como,
Sons of Silence, A Paz, etc. Gostaŕıa-
mos de destacar a iniciativa proposta por
esta emissora e sugerimos que nos próxi-
mos anos, outras cidades possam adotá-
la. A emissora de TV RIC Record tam-
bém participou da campanha abrindo um
espaço ao vivo no dia 29 de abril para fa-
lar sobre os eventos que estavam sendo
realizados pelo CEREST, como a Cam-
panha do Dia Internacional de Conscien-
tização sobre o Rúıdo e a como a Campa-
nha de Conscientização sobre o Rúıdo e
a Semana Municipal de Conscientização
em Memória das Vı́timas de Acidentes de
Trabalho, eventos estes farão parte das
ações educativas do CEREST e serão re-
alizados anualmente. Foram distribúıdos
também, cartazes na Prefeitura Munici-
pal de Joinville, na Secretaria Municipal
de Saúde, nos Postos da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, nas Secretarias Regionais
de Infra Estrutura, no Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais e em todos

os lugares onde foram realizadas pales-
tras.

Divulgação nas escolas A campanha
nas escolas atingiu um grande número de
alunos através de palestras sobre os efei-
tos do rúıdo na saúde e material de di-
vulgação. As escolas participantes foram:
Colégio Cenecista José Elias Moreira, no
dia 29 de abril, com a participação de
aproximadamente 200 alunos; o Colégio
Municipal Vicente Vieira da cidade de
Garuva, no dia 23 de abril, com 200 alu-
nos da sétima e oitava série; além da Es-
cola Municipal Ministro Pedro Aleixo da
cidade de Massaranduba, no dia 23 de
abril com 520 alunos.

Figura 4.27: Divulgação no Colégio
Cenecista José Elias Moreira.

Os alunos e professores demonstraram-
se bastante interessados, principalmente
com relação aos ńıveis de pressão sonora
medidos nos diversos ambientes. As o-
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objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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adores juntamente com a Semana Muni-
cipal de Conscientização em memória das
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de pressão sonora durante as apresenta-
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Figura 4.30: Medição dos ńıveis de
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balhadores e proprietários de empresas
com a presença do risco rúıdo localiza-
das nesta região, demonstraram-se preo-
cupados com o uso correto da proteção
auditiva. O secretário da saúde Tarćı-
sio Crócomo e demais autoridades, pres-
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07 de abril e contou com a participação
de aproximadamente 100 pessoas. No

Figura 4.31: Secretário de Saúde
Tarćısio Crócomo prestigiando o
evento.

dia 1 de maio, o CEREST esteve pre-
sente no complexo da Expoville em co-
memoração ao Dia do Trabalhador. Este
evento foi organizado pela emissora de
TV RIC RECORD e contou com a par-
ticipação de diversos serviços e entida-
des. O CEREST aproveitou a oportuni-
dade para divulgar a Semana Municipal
de Conscientização em Memória das Vı́-
timas de Acidentes de Trabalho e a Cam-
panha de Conscientização sobre o Rúıdo.
Várias pessoas participaram das atrações

Figura 4.32: Equipe do CEREST no
Dia do Trabalhador.

que ocorreram neste evento como: show
de uma banda de pagode, exposição de

automóveis com motores potentes e mú-
sica eletronicamente amplificada, exposi-
ção de motocicletas, exposição da ambu-
lância do serviço de atendimento móvel
de urgência (SAMU), entre outras atra-
ções. Essas pessoas e os expositores re-
ceberam folders, orientação e protetores
auditivos sobre os perigos que estas ex-
posições podem trazer para a audição e
saúde em geral. No show, por exemplo,
foram medidos os NPS e orientou-se es-
pecialmente as pessoas que ficavam pró-
ximas às caixas de som. Além disso, fo-
ram distribuidos protetores e folders para
os seguranças e pessoas que participavam
do show.

Figura 4.33: Medição do NPS du-
rante o show da banda de pagode
no evento do Dia do Trabalhador.

No espaço da exposição de automóveis
com motores potentes e música eletro-
nicamente amplificada os expositores e
os visitantes foram igualmente orientados
sobre os perigos que sons altos, mesmo
quando apreciados pela pessoa, podem
prejudicar a saúde auditiva. As orien-
tações foram acompanhadas de medições
dos NPS, como mostra a Figura 4.34.

As crianças que estiveram presentes no
evento foram convidadas a realizar ativi-
dades como pintura de desenhos e labi-
rintos voltados à prevenção auditiva. As

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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Figura 4.34: Medição do NPS emi-
tido pelo sistema de som de um
automóvel durante exposição no
evento do Dia do Trabalhador.

crianças pintaram desenhos de trabalha-
dores com protetores auditivos, labirintos
levando os trabalhadores até protetores,
ou então labirinto evitando a passagem
por máquinas ruidosas.

Conclusão As ações de mobiliza-
ção descritas acima fizeram parte
da comemoração do 14o Dia Inter-
nacional da Conscientização sobre o
Rúıdo, que foram desenvolvidas pelo
CEREST/Joinville. Nosso objetivo
foi chamar a atenção das pessoas
para o problema do excesso de rúıdo,
informando-as e sensibilizando-as. Essas
ações foram realizadas em Universidades,
escolas, e através da participação em
outros eventos, como os já mencionados
anteriormente. Cabe lembrar que esta
campanha atingiu a sociedade em geral,
no entanto, nosso foco principal foram
os estudantes uma vez que cresce a cada
dia o número de crianças, adolescentes
e adultos jovens com perda auditiva em
decorrência da exposição a ńıveis de
pressão sonora elevados. Considerando
que eles serão os futuros trabalhadores
e poderão estar inseridos em ambientes

Figura 4.35: Crianças desenvol-
vendo atividades sobre os cuidados
com a audição. Pinturas e jogos de
labirinto.

com ńıveis de pressão sonora elevados, é
fundamental que esta população faça uso
desta ferramenta de promoção à saúde
que é a conscientização.

Texto: Carolina Schwinden
Garcia e Aline Gomes de
França

Fotos: CEREST
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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A Universidade do Vale do Itajáı -
UNIVALI participou em 2009 pela pri-
meira vez da campanha do Dia Interna-
cional da Conscientização sobre o Rúıdo.
O presente relato tem a finalidade de
apresentar os resultados obtidos do pla-
nejamento, organização, realização e ex-
pectativa para os próximos anos do Dia
Internacional da Conscientização sobre o
Rúıdo.

As atividades na Univali se concentra-
vam no dia 29 de abril e foram coordena-
das professora fonoaudióloga Karla Zim-
mermann e tiveram a colaboração de va-
rias alunas do curso de Fonoaudiologia e
demais professores do curso, bem como
da coordenadora do curso de Fonoaudi-
ologia Sinara dos Santos Hutner. Além
das atividades coordenadas pela profes-
sora Karla, o curso de Fonoaudiologia
contou com a participação do grupo de
Fonoaudiologia Ocupacional da Profes-
sora Marileda Tome, no setor de telemar-
keting da universidade, dos estágios da
Professora Neusa Machado e Elisa Gu-
gelmin Distefano nas escolas e do estágio
de Fonoaudiologia na Educação Especial
com a Professora Juliana Camara Bastos
na APAE.

Medições em sala de aula Conforme
observações feitas pelos colaboradores em
2008 medições do NPS sempre são uma
atividade que atrai o interesse do público,
sendo desta forma um meio adequado
para promover a divulgação da campa-
nha. Desta forma iniciou-se as ativida-
des no dia 29 de Abril com a aplicação
de um questionário adaptado pela pro-
fessora Karla Zimmermann na sala do se-
gundo ano do Colégio São José.

Na sala de aula foi realizada a conscien-
tização sobre o rúıdo com toda a turma,
composta por 28 alunos. O que eles mais
gostaram de ver foi a diferença de inten-
sidade sonora, no medidor de pressão so-
nora, com a sala totalmente em silêncio
(NPS = 38 dBA) e depois com os alu-
nos fazendo bastante barulho (NPS = 90
dBA). Foi deixado um cartaz, neste co-
légio, questionários com o gabarito, caso
algum professor quisesse aplicar e panfle-
tos sobre a conscientização, para ser en-
tregue a todos os professores.

(( ( (  POLUIÇÃO SONORA, FIQUE POR DENTRO: 
 
 A poluição sonora ocorre quando em um determinado ambiente o som altera a condição normal 
de audição. Apesar de não se acumular no meio ambiente, como outros tipos de poluição, causa vários 
danos ao corpo e a qualidade de vida das pessoas. 
 O ruído é o que mais colabora para a existência da poluição sonora. Ele é provocado pelo som 
excessivo das indústrias, obras, meios de transporte, áreas de recreação, etc. Estes ruídos provocam 
efeitos negativos para o sistema auditivo das pessoas, além de provocar alterações comportamentais 
como perda da concentração, irritação permanente, dificuldade para entender as palavras, queda de 
rendimento escolar... Provoca também alterações orgânicas como perda auditiva, dor de cabeça, fadiga, 
insônia, aumento da pressão arterial... 
 A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que um som deve ficar em até 50 dB para 
não causar prejuízos ao ser humano. A partir de 50 dB, os efeitos negativos começam. Alguns problemas 
podem ocorrer em curto prazo, outros levam anos para serem notados. 
 
  
CURIOSIDADES:  
Nível de ruído provocado (aproximadamente – em dB) 
- torneira gotejando (20 dB) 
- conversa tranqüila (40-50 dB) 
- agência bancária, escritórios (60dB) 
- secador de cabelo (90 dB) 
- caminhão (100 dB) 
- turbina de avião e show musical perto da caixa de som (130 dB). 
 
Você pode evitar os efeitos nocivos da poluição sonora não ficando em locais muito barulhentos; 
escutando música (walkman, mp3) em volume baixo, não gritando em locais fechados, ficando longe das 
caixas acústicas em shows de rock e fechando as janelas do carro em locais de muito trânsito.       
 
ALERTA: 
Você sabe que em casa também produzimos ruídos que podem incomodar? 
Cuidado com o barulho do liquidificador, do aspirador de pó e outros eletrodomésticos.                         

Ao adquirir um eletrodoméstico procure pelo selo nacional de ruído                                          
 
 
Para quem mora em prédio, andar de salto alto, pegar jogos e despejar no chão para as crianças faz um 
barulho absurdo no apartamento debaixo. O maior cuidado deve acontecer entre as 10 da noite e as 6 
horas da manhã. 
 
Das 22 às 6 horas, o volume máximo permitido em via pública é de 60 dB. No período complementar, é 
de 70 dB, volume equivalente ao de uma pessoa gritando a 1,5 metro de outra.No caso de carros de 
propaganda, o Conselho Nacional de Trânsito estabelece como limite 80 dB a sete metros de distância. 
  
O grande segredo é a conscientização, por isto estamos celebrando no dia 29 de abril deste ano o 

DIA INTERNACIONAL DA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O RUÍDO 
 
Se cada um fizer a sua parte o mundo será muito melhor!!   

 
 

   CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DA UNIVAL 
       fono.ccs@univali.br 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Figura 4.36: Panfletos elaborados
pelo grupo de Itajáı

À tarde medições foram realizadas da
mesma forma na sala de alunos do ter-
ceiro ano do Colégio de Aplicação da Uni-
vali. O NPS “normal” na sala naquele
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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horário era de 80 dBA, quando todos os
alunos ficaram em silêncio o NPS baixou
para 48 dBA. Como experiênica, eles qui-
seram gritar: “Hoje é dia de PROERD”,
atividade que eles fazem toda semana, o
o NPS chegou a 109 dBA.

NA APAE o grupo da Professora Juli-
ana Camara Bastos realizou a medição
dos NPS com o equipamento da aluna
Andresa Geraldo e divulgou a campanha
por meio dos panfletos. O NPS medido
durante a atividade de sala de aula, que
era uma atividade com música, chegou a
76 dBA.

As estagiárias da Professora Débora
Pagnossim realizaram 1 minuto de silên-
cio em sala de aula.

Medições no restaurante universitário
e em lanchonetes No horário do al-
moço, a coordenadora da campanha na
Univali e a aluna Aline Cividini do pri-
meiro peŕıodo ficaram no restaurante da
Univali realizando a medições do rúıdo
e entregando panfletos. No ińıcio a ati-
vidade foi realizada na porta do restau-
rante, medindo o rúıdo da fila de espera
que ficava com ńıveis de pressão sonora
entre 70 e 80 dBA. Depois, quando o res-
taurante estava menos lotado, a medição
foi feita dentro do restaurante onde fo-
ram medidos os mesmos ńıveis de pressão
sonora. Mediu-se também o rúıdo da co-
peira lavando pratos, e observou-se que o
ńıvel de pressão sonora chegou a atingir
90 dBA. De forma geral, as pessoas foram
bastante receptivas ao receber o panfleto
e parabenizavam pela iniciativa.

À tarde as alunas Thaicy Debiase e Lu-
ciana Assanti, do 5o peŕıodo, e a coorde-
nadora Karla foram até a lanchonete ao
lado do teatro e ficaram medindo os ńı-
veis de pressão sonora e entregando pan-
fletos para quem passava. Nos horários

de maior movimento às 19 horas, o NPS
no corredor ao lado da lanchonete chegou
a 70-75 dBA.

Figura 4.37: Medindo o NPS na lan-
chonete da Univali, com exposição
do NPS no “placar”.

Medições em demais lugares Durante
algumas medições fomos acompanhados
de um aluno do jornalismo, que estava
fazendo uma matéria sobre poluição so-
nora. Filmamos a medição do rúıdo em
virtude de uma obra no corredor do bloco
10 (80-85dB) e filmamos a medição dos
ńıveis de pressão sonora emitidos pela
máquina WAP lavando a quadra de es-
portes do CAU (80dBA).

Depois do almoço o placar de medi-
ção do rúıdo foi levado para o curso de
odontologia com as estagiárias de Fono-
audiologia Ocupacional Camile, Fabiane
e Jamille. Mediu-se o rúıdo na cĺınica de
odontopediatria, que estava calma neste
dia e entregou-se panfletos para professo-
res, funcionários e alunos.

À tarde foram medidos os ńıveis de
pressão sonora no Auditório 2, onde
aconteceram as bancas de Trabalho de
Conclusão de Curso. Na sala vazia o NPS
era de apenas 45 dBA, mas com o ar li-
gado passou para 50 dBA, e com pessoas

 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACÚSTICA (SOBRAC) 

73 
Acústica e Vibrações 
no. 40, Março de 2009 

 

Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
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Figura 4.38: O “placar” e as estagiá-
rias de Fonoaudiologia Ocupacional
Camile, Fabiane e Jamille nas ins-
talações do curso de odontologia.

chegando ao auditório o NPS para 60-65
dBA. Quando alguns professores falavam
no microfone o NPS chegava a 75-80dBA.

O perigo dos estéreos pessoais Para
mostrar o perigo de se usar estéreos pes-
soais com NPS muito alto realizou-se me-
dições dos NPS emitidos pelos fones de
MP3, iPod,... dos alunos da Univali.
Observou-se que o NPS variou de 70 a
95 dBA.

O questionário Para realização das ati-
vidades a professora Karla Zimmermann
adaptou um questionário, que foi dispo-
nibilizado para profissionais de fonoau-
diologia , o Curso de Fonoaudiologia de
Irati, por intermédio da Professora Cris-
tiana Magni.
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Figura 4.39: Medindo o NPS emi-
tido pelos fones de estéreos pesso-
ais.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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 O QUE VOCE PENSA SOBRE...                                    O QUE VOCE PENSA SOBRE...                                    O QUE VOCE PENSA SOBRE...                                    O QUE VOCE PENSA SOBRE...                                        
 

1) Som alto é... 

    O Legal       O Ruim 

2) O médico pode tratar seus ouvidos se eles forem prejudicados pelo ruído. 

   O Sim          O Não 

3) Música eletrônica é pior para a audição do que música de orquestra. 

    O Certo       O Errado 

4) Usar algodão nos ouvidos é uma boa forma de proteger a audição. 

    O Sim       O Não 

5) Brinquedos barulhentos incomodam seus pais, mas, não prejudicam realmente seus ouvidos. 

    O Certo      O Errado 

6) Aspirador de pó ou secador de cabelo não prejudica a audição porque as pessoas que usam se acostumam 

      com o barulho deles. 

    O Sim       O Não 

7) Quanto mais alto o som de jogos eletrônicos e de outros brinquedos, melhor! 

    O Certo       O Errado 

8) Todas as pessoas vão perder a audição com o tempo, portanto não adianta proteger os ouvidos.   

    O Sim       O Não 

9) Escutar televisão com som bem alto não faz mal aos meus ouvidos, pois, faço isto dentro de casa.   

    O Sim       O Não 

10) Protetor auditivo só deve ser usado para quem trabalha em fábricas barulhentas. 

     O Certo       O Errado 

 

Por favor, conte para nós: 

Você tem walkman, MP3, MP4, iPod...   (    ) Sim     (   ) Não 

Você escuta música no seu MP3, iPod, quantos minutos ?______ou quantas horas por dia? ________. 

Às vezes tem zumbido nos seus ouvidos (   )Sim   (   )Não 

Você tem brinquedos barulhentos na sua casa (   ) Sim   (   ) Não 

Se você tem brinquedos ou jogos barulhentos diga o nome deles___________________________________ 

Os barulhos que mais te incomodam são: _____________________________________________________ 

  

 

 

Adaptado pela Prof. Karla Zimmermann do Weekly Reder Fun Quiz – League for the Hard oh Hearing 

Curso de Fonoaudiologia da UNIVALI – 29/04/2009 

DIA INTERNACIONAL DA CONSCIENTIZAÇAO SOBRE O RUÍDO 

  ?  

Figura 4.40: Questionário adaptado
pela professora Karla Zimmermann

vivo no programa Buscando Soluções. A
professora Karla Zimmermann represen-
tou a Univali e relatou as atividades re-
alizadas no dia da campanha e sobre a
Conscientização em geral.

Conclusões Ao todo foram distribúı-
dos 29 cartazes entre a Univali, Escolas
e Cursinhos. Pretende-se também
continuar realizando as atividades de
conscientização em toda a Univali,
bem como nos campos de estagio da
Fonoaudiologia. A partir dos resultados
dos questionários pretende-se elaborar
mais atividades de conscientização com
crianças para a campanha de 2010.

Texto: Karla Zimmermann e
Stephan Paul

Fotos: alunos do curso de Fo-
noaudiologia da Univali
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Florianópolis - Santa Catarina

 

REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACÚSTICA (SOBRAC) 

73 
Acústica e Vibrações 
no. 40, Março de 2009 

 

Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico

Divulgação do
dia internacional  
da conscientização 
sobre o ruído
c a m p a n h a  2 0 0 914o

revistaPG73.indd   1 3/19/09   7:26:17 PM

Em Florianópolis foram realiza-
das ações na Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina - Organi-
zação Militar da Marinha do Brasil sob
responsabilidade da Primeiro-Tenente
Fonoaudióloga Michele Gindri Vieira, e
no instituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia de Santa Catarina, sob
responsabilidade do Prof. Sérgio Hass,
coordenador do curso de Segurança de
trabalho.

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de
Santa Catarina - Organização Militar
da Marinha do Brasil participou em
2009 pela primeira vez na campanha do
Dia Internacional da Conscientização so-
bre o Rúıdo.

Figura 4.41: A colaboradora Mi-
chele Gindri Vieira e marinheiro-
recruta na Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina.

No Ambulatório Naval de Florianópo-
lis, onde está localizado o Setor de Fo-
noaudiologia, foi realizada no peŕıodo da

manhã do dia 29 de abril a triagem au-
ditiva para militares, dependentes e ser-
vidores civis. Na ocasião as pessoas que
vieram para fazer a triagem foram escla-
recidas sobre o rúıdo e seus efeitos noci-
vos à saúde e foram entregues também
folders de conscientização.

Figura 4.42: A colaboradora Mi-
chele Gindri Vieira realizando tri-
agem no Ambulatório Naval da Es-
cola de Aprendizes-Marinheiros.

À tarde foi realizada uma palestra
no auditório da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina com o
tema “Prevenção da Audição”, havendo
motivação e participação dos militares
presentes.
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emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.
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Figura 4.43: Palestra no audi-
tório da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina com
o tema “Prevenção da Audição”.

As atividades realizadas contribúıram
significativamente para o esclarecimento
e em ações sobre a prevenção da perda
auditiva no ambiente militar, principal-
mente no que se refere às áreas relacio-
nadas à aviação (operações aéreas) e ins-
truções de armamento, onde há maior ne-
cessidade de prevenção auditiva.

No instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de Santa Cata-
rina o coordenador geral da campanha
Stephan Paul, Dr. Eng., foi palestrante
convidado dos Profs. Sérgio Hass e
Washington Luiz Rocha, como já havia
ocorrido em 2008.

Na palestra o convidado proferiu sobre
a intenção da campanha, que é princi-
palmente a conscientização das pessoas
quanto ao rúıdo nocivo para a saúde e
o bem-estar. Durante a palestra, os alu-
nos perceberam que tanto são vitimas da
poluição sonora como, também, contri-
buem com as suas atividades diárias para
a mesma. Questionados sobre incômodo
acústico na sua casa, a maioria dos alu-
nos concordou que se sentem frequente-
mente incomodados por rúıdos do vizi-
nho. Discutiu-se, então, as responsabili-
dades de cada um para diminuir os rúıdos
incômodos, além dos valores permitidos
de NPS durante a jornada de trabalho, as
normas regulamentadoras e o uso dos me-
didores de pressão sonora. Por ventura,
uma aluna utilizava um estéreo pessoal
e, questionados sobre o NPS, os alunos
imaginaram que a aluna ouvia a música
a não mais do que 60 e 70 dB. Mostrou-
se com uma medição que o NPS emitido
pelos fones de ouvido da aluna chegou a
103 dB(A) a uma distância de 2 mm da
membrana do fone, tornando o uso do es-
téreo pessoal altamente perigosos para a
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Depois, a turma deslocou-se para a rua
Mauro Ramos na frente do IFET para re-
alizar algumas medições do NPS e aplicar
os conhecimentos adquiridos na palestra
sobre função e manuseio do medidores de
ńıvel de pressão sonora. Constatou-se,
que os NPS variavam entre 65 e 84 dB(A)
em função do fluxo de trânsito, que é in-
tenso no final da tarde.

Texto: Primeiro-Tenente Mi-
chele Gindri Vieira, Fono-
audióloga; Stephan Paul,
Dr.Eng, Coordenador Geral
da campanha 2009

Fotos: Primeiro-Tenente Lu-
ciano Lagos
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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são o público alvo) e não leigas em 
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A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  
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objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
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melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
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A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico

Divulgação do
dia internacional  
da conscientização 
sobre o ruído
c a m p a n h a  2 0 0 914o

revistaPG73.indd   1 3/19/09   7:26:17 PM

Na cidade de Chapecó, cidade que
aglomera as mais importantes agroindús-
trias do estado de SC, houve envolvi-
mento e apoio de várias empresas, repor-
tagens em televisão (Rede RIC Record),
rádios e jornais locais.

Reportagem na televisão Juntamente
com a Fonoaudióloga Luciana Bramatti
e a Engenheira de Segurança do Traba-
lho Heléia Bortolosso, a rede RIC Record
realizou visitas tanto em algumas empre-
sas com ńıveis elevados de pressão sonora
como no centro da cidade, com o objetivo
de mostrar à população, o que significam
ńıveis elevados de pressão sonora, não só
nos ambientes de trabalho, mas fora do
trabalho, como por exemplo, carros com
som demasiadamente elevados. Nestes
locais foram realizadas medições pontuais
dos ńıveis de pressão sonora, alertando
a população sobre os riscos e efeitos do
rúıdo no organismo.

Importante foi também a participação
de empresas, entre elas a Coopercen-
tral Aurora, a Bondio Alimentos, a Sa-
dia S/A e a Cooperalfa, com programa-
ções sugeridas. Nestas, foram realizadas
inúmeras atividades, como um minuto de
silêncio e palestras informativas. Além
disso, foram distribúıdos os cartazes e os
folders em diversas empresas da região,
enfatizando principalmente a responsabi-
lidade individual de cada colaborador no
que diz respeito à conservação da saúde
auditiva.

A divulgação eletrônica foi realizada
por meio de email marketing para mais

de 10000 endereços eletrônicos e reporta-
gem no site www.chapecosaude.com.br.

A revista Loyde, revista local de Cha-
pecó, publicou uma matéria falando so-
bre a campanha e a importância da pre-
venção no que diz respeito aos riscos e
efeitos do rúıdo no organismo.

Entrevista em rádio local Super
Condá, com a fonoaudióloga Luciana
Bramatti, falando sobre o evento em
comemoração ao Dia Internacional de
Conscientização sobre o Rúıdo.

Os colaboradores na cidade de Cha-
pecó foram: Cĺınica Comunicação,
Coopercentral Aurora, Sadia, Bondio
Alimentos, Site Chapecó Saúde, Far-
mácia São Lucas, Rede Ric Record de
Televisão, Rádio Super Condá AM,
Revista Loyde.

Texto: Luciana Bramatti,
Fonoaudióloga

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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O Grupo de Pesquisa CNPq/UFSM
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data de 29 de abril. Com a finalidade de
motivar o público, visando uma maior
conscientização, o Grupo Acústica não se
fixou apenas em sua sede, Santa Maria,
mas atuou em outras cidades do Rio
Grande do Sul.

Encontro de Educadores sobre a in-
fluência do rúıdo na aprendizagem e
na saúde do ser humano O grupo re-
alizou, no dia 27 de março de 2009, em
conjunto com a Direção da Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental Prof. João
Carlos von Hohendorff, na cidade de São
Leopoldo, o 1o “Encontro de Educadores
sobre a influência do rúıdo na aprendiza-
gem e na saúde do ser humano”.

Figura 4.44: Os membros da comis-
são organizadora e os palestrantes
do 1o “Encontro de Educadores so-
bre a influência do rúıdo na apren-
dizagem e na saúde do ser humano”.

O evento foi dirigido aos professores e

 

JUSTIFICATIVA 
 

A escola a cada dia tem mais 
ruídos e o adolescente está mais 
apaixonado pelo barulho excessivo. 
Muitas vezes não nos damos conta e 
nem temos a informação dos males 
que causam na nossa saúde e sua 
influência na aprendizagem e na vida 
das pessoas. 

 

Inserida na sociedade, a escola 
não pode se omitir diante deste 
problema, que tem avançado muito, 
em especial entre os jovens. Por isso, 
abrimos espaço para esse 
conhecimento novo e com o qual pode 
ser desenvolvido um grande trabalho. 
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fazer parte deste time para evitar um 
número significativo de pessoas com 
problemas decorrentes do ruído. 
Poucos sabem que dia 29 de abril é o 

Dia Internacional da 
Conscientização sobre o Ruído 

(INAD) Por que não despertar esta 
discussão em nossa escola? 
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Mostrar aos educadores a 

influência do ruído a níveis elevados 

ou por tempo prolongado e 

conscientizá-los de que devemos 

trabalhar em sala de aula com 

nossos discentes desde as séries 

iniciais. 

 
 
 
 

PÚBLICO ALVO: 
 

Professores, funcionários e pais 

do C.P.M. da E.M.E.F. Prof. João 

Carlos Von Hohendorff e um
participante de cada EMEI’s e

demais EMEF’s de São Leopoldo. 

1º ENCONTRO DE EDUCADORES SOBRE: 
 

A INFLUÊNCIA DO RUÍDO NA 
APRENDIZAGEM E SAÚDE DO 

SER HUMANO. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
18h – Credenciamento 
18h30 – Abertura oficial do evento 
 
19h – O Ruído: um contaminante 
invisível  
 

Profª Drª Dinara Xavier da Paixão (UFSM) 
       Coordenadora do Grupo de Pesquisa 
                               CNPQ/UFSM Acústica 
 
19h45 – A influência do ruído na saúde 
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Figura 4.45: Folder do 1o “Encontro
de Educadores sobre a influência do
rúıdo na aprendizagem e na saúde
do ser humano”.

funcionários da escola promotora, bem
como a um participante de cada escola
do munićıpio, a partir de convite encami-
nhado com o apoio da Secretaria Munici-
pal de Educação. A restrição no número
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zação das duas palestras. A primeira pa-

Figura 4.46: Auditório da Escola
Municipal de Ensino Fundamental
Prof. João Carlos von Hohendorff.

lestra abordou o tema“O rúıdo e a apren-
dizagem” e foi proferida pela Coordena-
dora do Grupo de Pesquisa e Professora
da UFSM, Dinara Xavier da Paixão, e
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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na segunda o Professor da UFRGS e in-
tegrante do Grupo de Pesquisa Acústica,
Dilmar Paixão, falou sobre “A influência
do rúıdo na saúde das pessoas”.

A seguir, os participantes foram dividi-
dos em grupos para discussões e, posteri-
ormente, retornaram para apresentar, em
apenas uma transparência, as conclusões
do grupo sobre a melhor maneira de reali-
zar, em suas respectivas escolas, o INAD
2009.

Ações multiplicadoras Como resul-
tado do evento realizado na Escola Muni-
cipal de Ensino Fundamental Prof. João
Carlos von Hohendorff, na cidade de São
Leopoldo, destacam-se os concursos de
cartazes individuais para os alunos de 5a

a 8a séries e de desenhos “a orelha recla-
mona” para os pequenos. Tais concur-
sos foram lançados no dia 29 de abril,
pela Diretora Profa Nilva da Silva Vier,
quando a escola Prof. João Carlos von
Hohendorff realizou uma série de ativi-
dades espećıficas, como “um minuto de
silêncio”, recreio orientado e exibição e v́ı-
deos alusivos ao evento. A premiação do
concurso foi realizada no mês seguinte,
como mostram as fotografias.

Ainda como uma atividade preparató-
ria ao INAD 2009, no mês de março a
Profa Dinara Paixão realizou três pales-
tras na Escola Sinodal da Paz, na cidade
de Novo Hamburgo, contemplando todos
os alunos do ensino médio do referido es-
tabelecimento. Na data do INAD a es-
cola realizou atividades como “um mi-
nuto de silêncio”, no recreio orientado.

Na ḿıdia Em Santa Maria, no dia 15
de abril, uma Mesa Redonda, com uma
hora de duração, abordou a importân-
cia do INAD na TV Campus da UFSM.
Participaram os Professores Dinara Pai-

Figura 4.47: Premiação do concurso
de cartazes individuais para os alu-
nos de 5a a 8a séries e de desenhos
“a orelha reclamona” para os peque-
nos.

xão (UFSM), Stelamaris Bertoli (UNI-
CAMP) e Elias Teodoro (UFU), sob a
coordenação do Jornalista Jair Alan. O
programa foi repetido diariamente até o
dia 24 de abril, em horários alterados.
Ainda em Santa Maria, houve a parti-
cipação dos alunos do Curso de Comu-

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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nicação/Jornalismo da UFSM, que tra-
balharam na divulgação do evento, com
publicação online6.

No âmbito pólitico Na tarde do dia
29 de abril, os Professores Dinara Xa-
vier da Paixão (UFSM) e Dilmar Pai-
xão (UFRGS) estiveram na Câmara de
Vereadores da cidade de Cachoeirinha,
onde o vereador Gelson Braga protoco-
lou um Projeto de Lei instituindo a Se-
mana Municipal de Conscientização so-
bre o Rúıdo, para promover durante uma
semana discussões, seminários, palestras,
trabalhos nas escolas, nos hospitais, pos-
tos de saúde , etc. sobre as influências
do rúıdo na saúde dos seres humanos e a
relevância dos aspectos educativos corre-
latos. O projeto encontra-se em tramita-
ção.

Figura 4.48: Na Câmara de Cacho-
eirinha o vereador Gelson Braga as-
sinando o Projeto de Lei instituindo
a Semana Municipal de Conscienti-
zação sobre o Rúıdo.

Ações em conjunto com o SENAC
No encerramento das atividades do dia

6http://infocampus2009.
wordpress.com/2009/04/23/
comciencia-a-servico-de-nossos-ouvidos/

29 de abril, o Grupo Acústica, em convê-
nio com o SENAC da cidade de Gravatáı,
realizou no auditório do Sindilojas, uma
palestra com os Professores Dinara Xa-
vier da Paixão (UFSM) e Dilmar Paixão
(UFRGS), dirigida aos alunos do Curso
Técnico em Segurança no Trabalho, sob
coordenação das Profas Tânia Beatriz Vi-
egas e Profa Carolina Abbud da Silva,
bem como do Diretor José Carlos Elizeu.

Figura 4.49: Palestra no auditório
do Sindilojas em Gravatáı.

Planejamentos para 2010 Para a pró-
xima edição do INAD, em 2010, o grupo
de pesquisa realizará suas atividades
contando, também, com a participação
dos alunos e professores do Curso de
Graduação em Engenharia Acústica da
UFSM, o primeiro a ser institúıdo no
Brasil, cuja primeira turma foi recebida
no dia 28 de agosto de 2009. Atividades
já estão sendo planejadas para que as
próximas edições do INAD alcancem,
cada mais, os seus objetivos.

Colaboradores As pessoas menci-
onadas no texto e alunas de cursos
de graduação e de pós-graduação da
UFRGS, especialmente do Curso de Es-
pecialização em Saúde do Trabalhador.

Texto: Dinara Xavier da Paixão, Profa
e Coordenadora do Grupo de Pesquisa
“CNPq/Acústica”
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fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
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coordenado para a comemoração 
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tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
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A presente seção do relatório tem como
objetivo expor algumas ideias para o pla-
nejamento da organização em 2010.

Organização Com bastante orgulho
vejo os resultados da campanha 2009,
lembrando que a campanha existe desde
2007 no Brasil, começando com uma sim-
ples nota de divulgação na revista “Acús-
tica e Vibrações”. Durante a campanha
2008 e 2009 aprendemos bastante acerca
da organização. De forma geral, a cam-
panha nos moldes atuais bem como a
implementação de novas ideias e propos-
tas, requer que mais pessoas se envolvam
ativamente na preparação da campanha,
não apenas na própria cidade, mas tam-
bém, em ńıvel estadual e nacional. Pre-
cisamos de certa forma profissionalizar
a organização, e aceito a proposta feita
pela coordenadora do Grupo de Pesquisa
“CNPq/Acústica” e coordenadora do pri-
meiro curso de Eng. Acústica do Brasil,
a Profa Dinara Xavier da Paixão, de con-
tar com o aux́ılio do grupo e da Univer-
sidade Federal de Santa Maria para a or-
ganização nacional. Desta forma, fico na
coordenação do INAD também em 2010,
contando com o apoio do grupo e da Uni-
versidade Federal de Santa Maria para a
organização nacional.

Entretanto, gostaria de pedir que ou-
tras pessoas assumissem os compromis-
sos de serem coordenadores estaduais, a
exemplo das Fgas. Karyny Mendonça e
Maria Patŕıcia do Nascimento em SC e no
PR, respectivamente, e do primeiro secre-
tário da SOBRAC, Gilberto Fuchs como
coordenador em SP. Pessoas que tenham

interesse de coordenar as atividades no
seu estado por favor entrar em contato
comigo por email.

Comunicação Para a comunicação en-
tre a coordenação geral e os colaborado-
res e simpatizantes há uma novidade im-
portante. Em 2008 e 2009 eu perdi muito
tempo escrevendo emails e repetindo-os
para as pessoas que começaram a fazer
parte da famı́lia INAD no meio do cami-
nho. Algumas vezes perdi um dia inteiro
apenas respondendo emails.

Para facilitar a comunicação e para
que todos os simpatizantes fiquem sa-
bendo das novidades e fatos importan-
tes do INAD, independente do momento
em que começaram a fazer parte da famı́-
lia INAD, criei um microblog no twitter
www.twitter.com.

Twitter é uma rede social e um
servidor para microblogging que permite
que os usuários enviem e leiam atuali-
zações pessoais de outros contatos por
meio de textos de até 140 caracteres,
conhecidos como “tweets”. Os tweets
podem ser lidos através da própria Web,
por SMS e por softwares espećıficos ins-
talados em dispositivos portáteis como
o Twitterberry, desenvolvido para o
Blackberry. Um tutorial para iniciantes
no twitter pode ser encontrado em http:

//www.slideshare.net/Samtinha/

tutorial-twitter-em-portugus1

O usuário criado no twitter tem o
nome INADBrasil e os tweets podem

1O endereço é este mesmo, não é erro de digi-
tação.
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ser encontrados digitando INADBrasil.
Desta forma, todas as informações es-
tão dispońıveis para qualquer um que
procure por elas, em forma de histó-
rico. Também é posśıvel fazer com que
os tweets do INADBrasil caiam na sua
caixa postal e no seu reader rss (Fi-
refox, Safari, gmail, . . . ) se for usar
o rss http://twitter.com/statuses/

user_timeline/74336249.rss. Mais
informações sobre rss e twitter podem ser
encontrados em http://help.twitter.

com/forums/10711/entries/15361

Com o nome INADBrasil vou postar
as novidades referentes ao INAD 2010.
As atualizações são exibidas no perfil
do usuário INADBrasil em tempo real
e também enviadas aos usuários que
tenham assinado para recebê-las, por
exemplo, via twitter ou rss.

Material de divulgação A disponibili-
dade de material de divulgação impressa
sem dúvida foi um ponto que precisa ser
melhorado em 2010. Tanto na campanha
2008 como na campanha 2009 os custos
de impressão e envio para todo o terri-
tório nacional ficaram a cargo da Socie-
dade Brasileira de Acústica e da Acade-
mia Brasileira de Audiologia. Para poder
disponibilizar uma quantidade maior de
material impresso em 2010 é necessário
que sejam encontradas outras fontes de
custeio, tanto para impressão como para
o envio do material. Considerando que a
data do INAD 2010 é o dia 29 de abril de
2010 precisamos que a impressão, princi-
palmente a questão dos custos, seja via-
bilizada até o final do ano. Considerando
ainda que a diretoria atual da SOBRAC,
que sempre apoiou a campanha, sairá da
gestão no final de 2009, não temos previ-
são para a participação da SOBRAC em
2010. Fica aqui o convite para todos em
pensarem em formas de como isso pode-

ria ser feito. Acredito que entidades como
os conselhos de Fonaudiologia, os Minis-
tério de Saúde e de Educação possam ser
envolvidos na campanha 2010.

Até o presente momento, todo o mate-
rial de divulgação foi criado por simpati-
zantes em muitas horas extras, sem que
houvesse aporte financeiro por parte da
campanha. Quero agradecer aqui mais
uma vez à nossa artista Kelly Sato, que
em 2008 e 2009, foi a responsável pela cri-
ação de todos os materiais de divulgação,
sempre como favor para os organizadores.
Já em 2008 houve a ideia de realizar um
concurso aberto para a criação da arte
da campanha, mas um concurso normal-
mente envolve prêmios e desta forma a
ideia não se concretizou. Além disso, a
organização de um concurso precisa de
pessoas responsáveis, sem contar o fator
tempo para a realização do mesmo.

Também em 2009, já tive a ideia de ela-
borar materiais de orientação para pro-
fessores do ensino fundamental e médio
para seus alunos, porque considero que a
educação das crianças é um aspecto im-
portante da campanha. Entretanto, em
2009 não possúıa tempo hábil para ela-
borar tal material, apesar da ajuda da
minha bolsista de iniciação cient́ıfica Ca-
mila T. Sato. Espero que a ideia possa
ser concretizada em 2010, com a ajuda
de mais interessados.

De forma geral, com a publicação do
presente relatório está aberta também a
discussão sobre os materiais de divulga-
ção, tanto os materiais impressos como
os materiais de divulgação sonora.

A importância de envolver outras en-
tidades Para que o INAD 2010 seja um
sucesso, é fundamental que um número
grande de entidades apóie a campanha,
tanto na realização como na divulgação.

Para divulgação contamos com o apoio
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Conforme o leitor da revista Acústica 
e Vibrações pode verificar no artigo 
da página 48 desta edição, pela pri-
meira vez no Brasil, um movimento 
coordenado para a comemoração 
do Dia Internacional da Conscien-
tização sobre o Ruído.  Com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Acústica 
(SoBrAC) e da Academia Brasilei-
ra de Audiologia (ABA), o grupo de 
voluntários que se mobilizou para 
as atividades de 2008, voltou a se 
organizar para dar continuidade à 
divulgação da campanha em 2009. 

A data de comemoração do dia, 
que é móvel e ocorre sempre em 
uma quarta-feira de abril, é defini-
da pela League for the Hard of Hea-
ring. Este ano a data escolhida foi o 
dia 29 de abril.

o presente memorando apresenta a 
primeira peça do material de divul-
gação para a campanha de 2009. o 
material, desenvolvido pela artista 
Kelly Sato com a colaboração do en-
genheiro Stephan Paul e do 1° secre-
tário da SoBrAC, Gilberto Fuchs, foi 
fruto de uma ampla discussão entre 
os colaboradores da campanha e da 
consulta a pessoas leigas (que afinal 
são o público alvo) e não leigas em 
acústica.

A personagem desenvolvida por 
Kelly Sato para a campanha 2008 
foi uma orelha, que, se falasse, faria 
um apelo a todos, pedindo para ser 
menos maltratada pelo ruído (veja 
Fig. 1 e 2 da pag. 49). Para criar uma  

conexão entre a personagem e o 
objetivo da campanha, a artista pa-
rodiou o título de um famoso filme 
infantil, criando o slogan: “Se minha 
orelha falasse...”. 

Encorajados pelo alto índice de 
aceitação da personagem pelos 
colaboradores e pelo público da 
campanha de 2008, a equipe optou 
por manter a personagem “orelha” 
como carro chefe da campanha  
de 2009. 

A idéia inicial da equipe era manter 
a personagem, tanto no seu trata-
mento gráfico, como também na 
atribuição de sua voz ou discurso. 
Ao longo de várias semanas, dife-
rentes propostas para a arte da cam-
panha de 2009 foram discutidas e 
analisadas pela equipe com a ajuda 
de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.
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Kelly Sato3/Arq.
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dos sindicatos de SC e PR, mas seria
muito bom contar com os demais sindi-
catos. Precisamos também da parceria
dos conselhos de fonoaudiologia e da im-
prensa especializada, como a revista de
fonoaudiologia, proteção e saúde do tra-
balhador, entre outros. Peço aos simpa-
tizantes e colaboradores que me comuni-
quem quais são as revistas de interesse
para divulgação.

Além da divulgação observa-se tam-
bém que os SESC, SENAI, o CEREST,
a SEMAM, e outras entidades com tra-
balhos ou funções relacionadas à saúde
auditiva empenham um papel muito im-
portante na realização da campanha.
Neste contexto, a colaboradora Aline da
França, de Joinville (SC) propôs que le-
vemos a proposta da campanha aos CE-
REST estaduais. Assim, peço aqui tam-
bém que os simpatizantes e colaborado-
res pensem nas entidades que possam ser
envolvidas. Além disso, devemos pensar
se não há a possibilidade de envolver em-
presas na divulgação da campanha.

Calendário de atividades Para melho-
rar a organização da campanha 2010 fixei
um calendário no qual constam algumas
atividades chaves a serem realizadas.

• Outubro 2009

Publicação do relatório da campa-
nha 2009 no site www.acustica.

org.br/INAD2009.

Ińıcio da divulgação de novidades no
twitter INADBrasil.

Ińıcio do recebimento de propostas
de participação. Propostas de par-
ticipação compreendem informações
sobre lugar, pessoas ou entidades en-
volvidas, atividades planejadas e ne-
cessidade de material de divulgação.

Ińıcio do recebimento de propostas
de coordenação estadual.

Recebimento de propostas para os
materiais de divulgação por email.
Entende-se como propostas, suges-
tões de arte, de tipos de materiais,
de conteúdo de materiais de infor-
mação, etc.

• Novembro 2009

Divulgação das propostas de mate-
rial de divulgação entre os simpati-
zantes via email.

Apresentação das atividades da
Campanha 2009 na Assembleia ex-
traordinária da Sociedade Brasileira
de Acústica.

Selecção das propostas finais.

• Dezembro 2009

Criação da arte da Campanha 2010
baseada na proposta vencedora.

Criação dos demais materiais de di-
vulgação e informação.

• Janeiro 2010

Impressão e envio dos materiais de
divulgação da Campanha 2010. É
importante que tenhamos os en-
dereços dos colaboradores até
final de dezembro.

Considerações finais Gostaria de
lembrar que a realização da campanha
precisa de ajuda de mais pessoas na
organização, em todos os ńıveis. Assim,
fecho o relatório do INAD 2009 com
o pedido de acompanharem o planeja-
mento do INAD 2010 via twitter e de
participarem ativamente na preparação
da campanha 2010.

Stephan Paul, Dr. Eng., Coordenador
Geral da Campanha 2009

Editor: Stephan Paul, Dr. Eng., stephan.paul.acoustic@gmail.com
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de alguns colaboradores. As quatro 
melhores propostas foram subme-
tias a uma votação que envolveu co-
laboradores e simpatizantes. A arte 
vencedora pode ser vista na 2ª capa 
desta edição.

A equipe continua seus trabalhos 
e deve produzir ainda, como no 
ano passado, outras peças varia-
das. Para obter cópias do material 
de divulgação, saber da programa-
ção e das novidades, consultem o 
site oficial da campanha no Brasil:  
www.acustica.org.br/inad2009

Esperamos que todos gostem do 
resultados final e que ajudem a di-
vulgar a campanha.

Na campanha do ano 2009 conta-
mos novamente com o apoio da 
ABA (www.audiologiabrasil.org.br) e 
da Associação Catarinense de Emis-
soras de rádio e Televisão (www.
acaert.com.br). Este ano também 
nos apoia o Sindicato dos Fonoaudi-
ólogos de Santa Catarina (www.sin-
fesc.com.br). Algumas empresas que 
tinham manifestado o seu interesse 
em participar em 2008, também es-
tão sendo envolvidas na campanha 
em 2009. 

Gostaríamos de convidar todos os 
simpatizantes e interessados a par-
ticipar na realização da campanha 
2009. Para maiores informações vi-
site o nosso site www.acustica.org.
br/inad2009, proponha ações na 
sua cidade, na sua escola, no seu 
emprego… 

Entre em contato com algum dos 
responsáveis de sua cidade, ou com 
os organizadores gerais da campa-
nha: o Eng. Stephan Paul e o 1° se-
cretário da SoBrAC Gilberto Fuchs, 
conforme indica o nosso site. Caso 
ainda não exista um coordenador 
responsável na sua ciadde, candida-
ta-se! Participe das ações de prepa-
ração e realização da campanha.  o 
sucesso dessa campanha depende 
do esforços de todos nós.

Faça parte dessa campanha,  
junte-se a nós.

Stephan Paul1/Dr.Eng.
Gilberto Fuchs2/MSc.

Kelly Sato3/Arq.

1 Lab. de Vibrações e Acústica, Univ. Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC | 
stephan.paul.acoustic@gmail.com

2 Sociedade Brasileira de Acústica (SOBRAC) | gilberto@acustica.org.br
3 Arquiteta formada pela FAUUSP, atuante na área de design gráfico
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