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02 de janeiro de  2017 

Agenda 

 Dia da Confraternização Universal e Mundial da Paz : 01 janeiro 

 Dia de Reis e da Gratidão: 06 de janeiro 

 Dia da Liberdade de Cultos: 07 de janeiro 

 Dia Mundial da Religião: 21 de janeiro 

 Dia da Constituição e da Previdência Social: 24 de janeiro 

 Dia do Carteiro e da Criação dos Correios: 25 de janeiro 

 Dia da Saudade, do Portuário e da Não Violência: 30 de janeiro 
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Apartheid (significa "vidas separadas" em africano) era um regime se-
gregacionista que negava aos negros da África do Sul os direitos soci-
ais, econômicos e políticos.  

Embora a segregação existisse na África do Sul desde o século 17, 
quando a região foi colonizada por ingleses e holandeses, o termo 
passou a ser usado legalmente em 1948, onde a problemática relação 
de desigualdade social chega ao seu ápice: o Partido dos Nacionalistas 
conseguem oficializar a segregação racial no país, o apartheid torna-se uma política de gover-
no e a discriminação racial que já era praticada pela população passa a ser institucionalizada. 

Com o apartheid os direitos de cidadania dos negros foram praticamente extintos. Eles foram 
proibidos de ocupar os mesmos lugares que os brancos, tais como transportes coletivos, esco-
las, banheiros e outros espaços de públicos. Cerca de 87% do território da África do Sul ficou 
sob o domínio da elite branca, os negros e outros grupos sociais não brancos ocupavam o que 
restava em territórios independentes, verdadeiros bolsões de misérias denominado bantustões 
(locais só para negros). 

Na década de 70, seguindo uma tendência internacional liderada pelo movimento negro ame-
ricano, várias ondas de revoltas surgiram na África do Sul. Mas as manifestações dos negros 
eram duramente reprimidas pelos brancos. Contudo, além das revoltas internas a África do 
Sul passou a sofrer também neste período pressões internacionais da ONU (Organização das 
Nações Unidas) e Organização da Unidade Africana, que condenavam o regime segregacio-
nista praticado pela África do Sul. 

Somente em 1990 a África do Sul sucumbe às sanções internacionais e põe fim ao apartheid. 
O líder negro Nelson Mandela que cumpria pena de prisão perpétua desde 1964 foi solto nes-
se mesmo ano. 

Em 1992 a FIFA readmite a África do Sul em seu quadro esportivo. 

Em 1993 ocorrem as primeiras eleições livres do país e Mandela é eleito presidente da África 
do Sul e governa de 1994 a 1999. 

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julho de 1918  — Joanesburgo, 5 de dezembro de 
2013) foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considera-
do como o mais importante líder da África Negra, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 
1993, e Pai da Pátria da moderna nação sul-africana. 

Até 2009 havia dedicado 67 anos de sua vida à causa que defendeu como advogado dos direi-
tos humanos e pela qual se tornou prisioneiro de um regime de segregação racial, até ser eleito 
o primeiro presidente da África do Sul livre, razão pela qual em sua homenagem, a Organiza-
ção das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional Nelson Mandela no dia de seu nascimen-
to, como forma de valorizar em todo o mundo a luta pela liberdade, pela justiça e pela demo-
cracia. 

Foi o mais poderoso símbolo da luta contra o regime segregacionista do Apartheid, sistema 
racista oficializado em 1948, e modelo mundial de resistência. No dizer de Ali Abdessalam 
Treki, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, "um dos maiores líderes morais e 
políticos de nosso tempo". 

 

Símbolo contra o Apartheid 
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Fonte: Veja 

Childhood Brasil comemora 10 anos de atuação do Programa 

Na Mão Certa no enfrentamento da exploração sexual de cri-

anças e adolescentes nas rodovias brasileiras 

 

A Childhood Brasil celebrou no dia 22 de novembro de 2016 os 10 anos de 
atuação do Programa Na Mão Certa reunindo esforços e mobilizando go-
vernos, empresas e organizações da sociedade civil para um enfrentamento 
constante e contínuo da exploração sexual de crianças e adolescentes nas 
rodovias brasileiras. 

“Desde 2006 a principal estratégia do Programa é a sensibilização dos caminhoneiros para atuarem como agentes de 
proteção dos direitos de crianças e adolescentes, com foco no enfrentamento da exploração sexual”, explica Eva Den-
gler, Gerente de Programas e Relações Empresarias da Childhood Brasil.  

Até o momento, mais de um milhão de caminhoneiros, representando cerca de 50% dos profissionais do país, já fo-
ram sensibilizados por meio das mais de 1.600 empresas e entidades empresariais participantes do Programa e signatá-
rias do Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras. 

Em 2015, a 3ª pesquisa O Perfil do Caminhoneiro no Brasil, encomendada pela Childhood Brasil, revelou a diminui-
ção no número de caminhoneiros envolvidos em programas sexuais com crianças e adolescentes. Quando questiona-
dos se já saíram com crianças ou adolescentes, 87,3% dos entrevistados disseram que não, contra 82,1% em 2010, e 
63,2% em 2005. Essa pesquisa norteia as ações do Programa. Com uma série histórica de 10 anos é possível analisar a 
mudança de posicionamento e o comportamento dos profissionais da estrada além de monitorar os avanços promovi-
dos pelo Programa Na Mão Certa nessa transformação.  

Outro estudo importante e que auxilia o desenvolvimento do Programa é o Projeto Mapear, realizado pela Polícia Ro-
doviária Federal (PRF). A 6ª edição do mapeamento, entre 2013 e 2014, identificou um total de 1.969 pontos vulnerá-
veis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais do Brasil. Desse total, 566 foram considera-
dos pontos críticos; 538, com alto risco; 555, com médio risco; e 310 pontos avaliados como de baixo risco. O mapea-
mento abrangeu em torno de 65 mil quilômetros de rodovias federais, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Fede-
ral, e faz parte de um acordo de cooperação técnica com a Childhood Brasil, firmado em 1999. 

Para a diretora executiva, Ana Maria Drummond, manter o Programa Na Mão Certa por 10 anos foi “uma luta 
muito grande”. Ana recordou o dia em que, junto com Eva, iniciaram um primeiro projeto de pesquisa para conhecer 
melhor a realidade do caminhoneiro no Brasil. “A gente ouvia falar que o ca-
minhoneiro tinha alguma coisa a ver com essa história, mas nunca acreditamos 
que ele fosse o vilão. Hoje nós temos certeza que ele não é o vilão e, muito 
pelo contrário, ele é um agente de denúncia e de proteção”, relembrou. 

Mesmo sem ter, naquela época, uma estratégia traçada, Ana afirmou que havia 
a convicção de que enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes 
nas estradas do país não era algo a ser feito sozinho. “Essa não é uma causa de 
uma única organização ou de um único setor. Era necessária uma atuação in-
tersetorial que pudesse apoiar e alcançar o profissional da estrada para levantar 
essa bandeira e seguir conosco nessa transformação”. Ela também destaca 
que, antes da pesquisa “O Perfil do Caminhoneiro no Brasil” não tínhamos 
conhecimento do preconceito e do quanto o caminhoneiro era desvalorizado 
pela sociedade. Com o tempo, disse ela, esse profissional se transformou num 
agente de proteção de crianças nas rodovias. “Seguramente foi por meio das 
empresas e desses profissionais que conseguimos chegar onde chegamos”, afirmou. 

Mesmo reconhecendo os avanços obtidos ao longo dos últimos 10 anos, a diretora executiva da Childhood Brasil 
ponderou ser preciso “fazer mais, ir além”. Como exemplo, citou a necessidade de se usar a tecnologia no enfrenta-
mento da exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas do país e ter mais agilidade no mapeamento dos 
pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias, além de avançar na conscientização 
dos caminhoneiros autônomos. 

A IDF Transportes é parceira desde o ano de 2009 do programa e tem muito orgulho de comemorar as conquistas 
advindas dessa parceria. 

 

 
Fonte: Childhood Brasil 

Fotos: Romero Cruz 

Carlos Henrique, colaborador da IDF Transportes 
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 Seguro DPVAT ficou mais barato  
Os valores do seguro obrigatório, o DPVAT, foram reduzidos para 2017. 

De acordo com a Superintendência de Seguros Privado (Susep), a redução de 

37% nos valores ocorreu porque o número de indenizações pagas desde 2014 

diminuiu, principalmente, em casos de invalidez. 

Veja a tabela do DPVAT 2017 (sem considerar taxa e imposto): 

- Automóveis: R$ 63,69 (era de R$ 101,10) 

- Motocicletas: R$ 180,65 (era de R$ 286,75) 

- Caminhões e caminhonetes: R$ 66,66 (era de R$ 105,81) 

- Ônibus e micro-ônibus com cobrança de frete e lotação de mais de 10 passageiros: R$ 246,23 

- Ônibus e micro-ônibus sem cobrança de frete ou lotação de até 10 passageiros, com cobrança de frete: R$ 

152,67 

- Ciclomotores de até 50 cilindradas ('cinquentinhas'): R$ 81,90 (era de R$ 130) 

Indenizações 

O valor de indenizações não mudou em relação a 2016. Ela é de R$ 13.500 por morte, de até R$ 13.500 por inva-

lidez permanente e de até R$ 2.700 para despesas médicas.  

O que é DPVAT 

O seguro DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) cobre casos de morte, 

invalidez permanente ou despesas com assistências médica e suplementares (DAMS) por lesões de menor gravi-

dade causadas por acidentes de trânsito em todo o país. O recolhimento do seguro é anual e obrigatório para to-

dos os proprietários de veículos. A data de vencimento é junto com a do IPVA, e o pagamento é requisito para 

obter o licenciamento anual do veículo. 

Vítimas e seus herdeiros (no caso de morte) têm um prazo de 3 anos após o acidente para dar entrada no seguro. 

Informações de como receber o DPVAT podem ser obtidas pelo telefone 0800-022-1204. 

 Fonte: Susepe 

 Vias marginais terão velocidade alterada em São Paulo  
A partir do dia 25 de janeiro, no aniversário da cidade de São Paulo, os limites 
para automóveis voltarão a ser de 90 km/h nas pistas expressas das Marginais 
do Tietê e do Pinheiros, 70 km/h nas pistas centrais da Tietê e 60 km/h nas 
pistas locais de ambas as Marginais, com exceção da faixa à direita, que perma-
necerá com limite máximo de 50 km/h em toda a extensão. 

Para veículos pesados, como caminhões e ônibus, nada muda: permanecerão as 
máximas atuais de 60 km/h nas pistas expressas e centrais e 50 km/h nas locais. 
Não foram alteradas as regras válidas para as motocicletas, que continuarão ve-

tadas nas pistas expressas da Tietê.  

Haverá aumento na fiscalização com uso do radar-pistola. Serão 14 só para flagrar motociclistas que não cum-
prem as normas, 24 horas por dia. 

Chamado de Programa Marginal Segura, que, além da alteração nas velocidades, prevê uma série de mudanças 
nas áreas de sinalização, socorro e proteção a pedestres. Segundo o futuro secretário de Transportes e Mobilida-
de, Sérgio Avelleda, o conjunto de intervenções começará a ser implementado no dia 2 de janeiro e inclui a insta-
lação de gradis e lombadas elevadas para travessia de pedestres (chamadas de lombofaixas), de guias rebaixadas 
para cadeirantes e aumento do efetivo de agentes de trânsito. 

Fonte: Estadão 
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Metáfora:  

Certa vez, um professor viu o seu aluno mais inquieto 

pedindo desculpas para o colega. 

Curioso, o professor perguntou-lhe o motivos do pedido 

de desculpas o que ele respondeu: 

- eu sou muito explosivo e seguidamente ofendo e humi-

lho as pessoas. No entanto sempre peço desculpas para 

contornar a situação.  

O professor entrega uma folha de papel ao aluno e diz: 

- pegue e amasse-a em forma de bolinha, bem apertado. 

O aluno, desconfiado, amassa toda a folha até que se 

tornou uma pequena bola. 

Agora, diz o professor, abra a folha e  deixe-a  da mesma 

forma que lhe entreguei. 

Mesmo sabendo do resultado, o aluno se esforça em 

desamassar a folha e fica alguns minutos tentando até 

desistir. Então ele diz ao professor que não era possível 

deixar a folha como antes. 

Com expressão de satisfação, o professor ensina: 

- assim são os corações das pessoas: quando machuca-

dos, por mais que tentamos, nunca voltarão ao que 

eram. Em vez de esforçar apenas para pedir desculpas, 

aprenda a ser mais paciente, compreensivo e controlado. 

Sempre que sentir vontade de “estourar” com alguém, 

lembre-se do papel amassado. A impressão que deixa-

mos nas pessoas é impossível da apagar. 

Autor desconhecido 

INDICADORES SSMAQ GERAL Dez/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  7.979 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 268.345 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

INDICADORES SSMAQ GERAL— anual 2016 

1 Horas-homem de exposição ao risco  101.908 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 3.236.091 

9 Média geral de consumo de combustível/Km      2,88  

10 RNC interna 4 

11 Reclamação de cliente 0 

“Me virando mais do que bolacha 
em boca de velho!”  

“Mais escorregadio do que político 
corrupto!” 

“Mais viajado do que avião da 
FAB levando político.” 
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