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05 de Maio de  
2017 

   Agenda 

Dia do Trabalhador: 01 de Maio
Dia Internacional do Bombeiro: 04 de Maio;
Dia da Abolição da Escravatura: 13 de Maio;
Dia das Mães: 14 de Maio;
Dia Internacional da Família: 15 de Maio;
Dia Mundial sem Tabaco: 31 de Maio.
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Aplicação do conceito Zero Acidentes conscientizou motoristas da 
empresa
A empresa Pedra Branca Transportes, da cidade de Ibiraçu, no Espírito 
Santo, zerou o número de acidentes com seus veículos após se inspirar 
no conceito Zero Acidentes da Volvo. Só em 2015, a empresa registrou 
13 acidentes. Em um ano, uma série de ações mudou o cenário da 
transportadora. 

"Em 2015, quando registramos 13 acidentes com nossos veículos, 
conheci o conceito Zero Acidentes da Volvo, por meio de um seminário 
promovido pelo Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Desde 
então, tem sido uma inspiração para nós em todos os sentidos”, afirma 
o diretor administrativo financeiro da empresa, Paulo Alves Ferreira.

Na campanha desenvolvida pela transportadora há o contato individual 
com todos os motoristas da empresa a fim de conscientizá-los sobre os 
temas de maior risco no trânsito, além da adesivagem dos caminhões 
com o selo da iniciativa. 

Além disso, dentro das cabines há um lembrete sobre a família que 
está esperando por ele em casa. "Conseguimos sensibilizar os nossos 
motoristas sobre a importância da segurança e obtivemos o 
comprometimento de cada um deles no que diz respeito à direção 
segura”, explica Ferreira. 

Outro ponto fundamental para o sucesso da Pedra Branca é o 
cumprimento da "lei do descanso”, que regulamenta o tempo de 
trabalho de motoristas de veículos de carga. Os motoristas são 
orientados a não exceder a jornada de trabalho estipulada, bem como 
cumprir os descansos determinados. A manutenção dos veículos é 
criteriosa e há um rigoroso acompanhamento dos discos de tacógrafos, 
um dos pontos essenciais na gestão da segurança.

 

   

Transportadora zera acidentes com programa 
de segurança da Volvo

Fonte: Frota & Cia
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Fonte: Veja 

                           Movimento Maio Amarelo mobiliza o setor

O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade 
civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a 
sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, 
entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo 
das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações 
e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, 
nas mais diferentes esferas.
Acompanhando o sucesso de outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e o “Novembro 
Azul”, os quais, respectivamente, tratam dos temas câncer de mama e próstata, o “MAIO 
AMARELO” estimula você a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo 
debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada 
cidadão, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito.
A marca que simboliza o movimento, o laço na cor amarela, segue a mesma proposta de 
conscientização já idealizada e bem-sucedida, adotada pelos movimentos de 
conscientização no combate ao câncer de mama, ao de próstata e, até mesmo, às 
campanhas de conscientização contra o vírus HIV – a mais consolidada nacional e 
internacionalmente. Portanto, a escolha proposital do laço amarelo tem como intenção 
primeira colocar a necessidade da sociedade tratar os acidentes de trânsito como uma 
verdadeira epidemia e, consequentemente, acionar cada cidadão a adotar 
comportamento mais seguro e responsável, tendo como premissa a preservação da sua 
própria vida e a dos demais cidadãos. Vale ressaltar que o MAIO AMARELO, como o 
próprio nome traduz, é um movimento, uma ação, não uma campanha; ou seja, cada 
cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o laço do “MAIO AMARELO” em suas ações de 
conscientização tanto no mês de maio, quanto, na medida do possível, durante o ano 
inteiro.
A motivação para o Movimento MAIO AMARELO não é novidade para a sociedade. Muito 
pelo contrário, é respaldada em argumentos de conhecimento público e notório, mas 
comumente desprezados, sem a devida reflexão sobre o impacto na vida de cada 
cidadão. Em conclusão, o MAIO AMARELO quer e espera a participação e envolvimento de 
todos comprometidos com o bem-estar social, educação e segurança em decorrência de 
cultura própria e regras de governança corporativa e função social; razão pela qual, 
convidamos você, sua entidade ou sua empresa a levantar essa bandeira e fazer do mês 
de maio o início da mudança e fazer do AMARELO, a cor da “atenção pela vida”.
 
 
Sobre a Década de Ação para a Segurança no Trânsito
 
A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução 
definindo o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no 
Trânsito”. O documento foi elaborado com base em um estudo da OMS (Organização 
Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por 
acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 milhões de pessoas 
sobreviveram com sequelas.
São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes 
no mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 
a 29 anos de idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o terceiro, na faixa de 30 a 44 
anos.
O problema é mais grave nos países de média e baixa rendas. A OMS estima que 90% das 
mortes acontecem em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui o Brasil. Ao 
mesmo tempo, esse grupo possui menos da metade dos veículos do planeta (48%), o que 
demonstra que é muito mais arriscado dirigir um veículo — especialmente uma 
motocicleta — nesses lugares. A chave para a redução da mortalidade, segundo o 
relatório, é garantir que os estados-membros adotem leis que cubram os cinco principais 
fatores de risco: dirigir sob o efeito de álcool, o excesso de velocidade, não uso do 
capacete, do cinto de segurança e das cadeirinhas. Apenas 28 países, que abrigam 7% da 
população mundial, possuem leis abrangentes nesses cinco fatores.

           Fontes: Childrood         
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Começa 9ª etapa do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular 

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) anunciou a 9ª etapa 
do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBVE). Medida tem como objetivo 
identificar a partir de um relatório emitido  anualmente pelo Inmetro o nível de 
consumo e de emissões dos veículos vendidos no Brasil.
Agora, a exigência é de que todos os modelos vendidos no País passem a apresentar a 
etiqueta. No ano passado, 90% dos modelos de automóveis vendidos no Brasil 
estavam incluídos no programa.

O programa avalia e classifica os veículos com faixas coloridas em escala de A (mais 
eficiente) até E (menos eficiente).

“Essas iniciativas têm por objetivo facilitar a vida do consumidor na hora de escolher 
o modelo e a marca do seu veículo, podendo considerar outros atributos além do 
preço. Em última instância, a medida acaba por estimular os fabricantes a investirem 
cada vez mais em novas tecnologias para ganhar competitividade, levando em conta a 
escolha consciente dos consumidores”, disse em nota o dirigente da pasta, Marcos 
Pereira.

Fonte: Transportabrasil 

RNTRC: Você tem até 31 de maio para regularizar vinculação da placa ao 
adesivo (QR Code)

A ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, comunicou que:

A regularização de veículos suspensos, devido ao processo de recadastramento que 
não foi completado por falta de vinculação do código do adesivo à placa do veículo, 
poderá ser feita a qualquer momento, sem custos para o transportador, dentro do 
prazo final definido no cronograma de recadastramento, que é o dia 31 de maio de 
2017.
Os transportadores que não completarem o processo de identificação visual por falta 
de associação do código do adesivo (QR-Code) à placa até 31 de maio de 2017, terão 
os veículos excluídos do registro de sua frota e deverão reiniciar todo o processo de 
recadastramento dos mesmos arcando novamente, inclusive, com os custos das taxas 
para nova inclusão de cada placa de veículo no registro de sua frota junta à ANTT.

Posto de RNTRC no SETCESP:
Endereço: Rua Orlando Monteiro, 21 – Vila Maria – São Paulo
Horário de atendimento: de segunda a sexta – das 9h às 17h.
Telefones: (11) 2632-1008 / 1521 /1024
E-mails: rntrc@setcesp.org.br , rntrc1@setcesp.org.br ou rntrc3@setcesp.org.br 
Fique atento e não perca o prazo!

Fonte: SETCESP 



Impresso em papel reciclado 

Renovação do SASSMAQ-2017

Tivemos uma pequena redução nos excessos de 
velocidade nos meses de Março à Abril-2017, 
contamos com o apoio e conscientização de 
todos nossos motoristas colaboradores.

Temos ainda grande número de agregados para 
colocarem em dia os exames médicos e dos 
veículos, se você está com algum exame em 
atraso, favor entrar em contato conosco para 
agendarmos a regularização.

Lembramos novamente a todos que teremos 
nossa renovação do certificado de SASSMAQ 
nos dias: 31/05/17 à 02/06/17 (03 dias).
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 Frases de para-choque 

              INDICADORES GERAIS                                     Mar
1 Total de embarques                                                             224
2 Horas-homem de exposição ao risco                                         6.216
3 tonelagem total transportada                                               4.709.155
4 quilometragem total                                                      264.850
5 consumo de oleo diesel                                                        88.578
6 relação entre KM rodado e litros                                                2,990
             de combustivel                   
7 n° acidentes no transporte apenas                                                    0
             com danos materiais 
8 N° acidentes pessoais típicos                                                            0 
             com afastamento                                
9 N° acidentes pessoais típicos                                                            0
             sem afastamento 
10 N° acidentes incapacitantes                                                    0
11 n.º acidentes no transporte com                                                         0
             impacto ambiental
12 n.º óbitos empregados proprios/contratados                                      0
             em função de acidente no transporte
13 n.º óbitos de pessoas não vinculadas à empresa                              0
             em acidentes no transporte
14 Dias perdidos correspondentes acidentes                                      0
15 RNC interna                                                                                0
16 Reclamação de cliente                                                                  0

                  REQUISITOS IST's                                                                Abril
01 n.º horas-homem de exposição ao risco motoristas próprios        1.176
02 n.º acidentes tipicos com afastamento - próprios                                           0
03 n.º acidentes tipicos sem afastamento - próprios                                           0
04 frequência de acidentes com afastamento - próprios                             0
05 frequência de acidentes sem afastamento - próprios                             0
06 n.º horas-homem de exposição ao risco motoristas contratados        5.040
07 n.º acidentes tipicos com afastamento - contratados                             0
08 n.º acidentes tipicos sem afastamento - contratados                             0
09 frequência de acidentes com afastamento - contratados                             0
10 frequência de acidentes sem afastamento - contratados                             0
11 frequência de acidentes com afastamento - total                                           0
12 frequência de acidentes sem afastamento - total                                           0
13 dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - próprios               0
14 dias perdidos correspondentes aos acidentes típicos - contratados               0
15 dias debitados correspondente aos acidentes típicos - próprio               0
16 dias debitados correspondente aos acidentes típicos - contratados               0
17 gravidade de acidentes - próprios                                                         0
18 gravidade de acidentes - contratados                                                         0
19 gravidade de acidentes - total                                                                       0

HUMOR
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