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   Agenda 

Dia de Finados: 02 de Novembro;
Dia da Proclamação da República: 15 de Novembro;
Dia internacional do Homem: 19 de Novembro;
Dia Nacional da Consciência Negra: 20 de Novembro;
Dia do Evangélico: 30 de Novembro;
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Fonte: G1

Apartir desta quarta-feira (1º), o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação estará 
sujeito a uma suspensão da CNH por no mínimo seis meses, segundo o Departamento Estadual de Trânsito 
de São Paulo (Detran-SP).
Esse tempo maior de suspensão vale para quem estourar os 20 pontos com infrações cometidas a partir de 
1º de novembro de 2016, quando passou a vigorar essa mudança na lei. Esses novos processos estão 
tendo efeito a partir de agora, por isso o alerta do Detran-SP.
Até então, o tempo mínimo de suspensão era de 1 mês.

Reincidentes

Motoristas reincidentes na perda da CNH no período de 1 ano também ficarão mais tempo sem poder dirigir: 
o tempo mínimo de suspensão passa a ser de 8 meses. Até então, eram 6 meses.
Já o tempo máximo de suspensão permanece em 2 anos. Quem define isso é a autoridade de trânsito (veja 
perguntas e respostas).
De janeiro a setembro, 424.625 condutores tiveram a habilitação suspensa no estado de SP. Na cidade de 
São Paulo foram 187.266 no período.

Como funciona

O condutor não tem a habilitação suspensa imediatamente após somar os 20 pontos na CNH. Ele é 
notificado pelo Detran.SP sobre a abertura do processo e tem o direito de apresentar defesa em diversas 
instâncias, conforme garante a legislação federal. O recurso pode ser apresentado de forma online no portal 
www.detran.sp.gov.br

Ao ter a suspensão decretada, o cidadão recebe uma notificação para comparecer à unidade do Detran-SP, 
entregar a habilitação e assinar o termo de suspensão, quando terá início o cumprimento da pena. A partir 
desse momento, o motorista está impedido de dirigir. Caso conduza qualquer veículo, poderá ter a 
habilitação cassada por dois anos.
Depois de cumprir a suspensão, a CNH será restituída e o motorista poderá voltar ao volante após 
apresentar o certificado de conclusão do curso de reciclagem - oferecido pelos Centros de Formação de 
Condutores (CFCs) de forma presencial ou a distância.

Motorista que estourar 20 pontos perderá CNH por 6 meses
Antes, o tempo mínimo era de 1 mês. Mudança vale para todo o país e será aplicada para pontos acumulados 
desde 1º de novembro de 2016.
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                               Petrobras aprova reajustes de 2,3% na gasolina e de 1,9% para diesel

Petrobras autorizou nesta segunda-feira alta de 2,3% para a gasolina e aumento de 1,9% para o diesel nas suas refinarias, a partir de terça-
feira (6), devido principalmente ao aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado internacional, informou a empresa em nota à 
imprensa.
 
A decisão foi tomada pelo Grupo Executivo de Mercado e Preços (GEMP), que antecipa suas reuniões periódicas quando o reajuste dos 
combustíveis varia mais de 7% para cima ou para baixo no período aproximado de um mês.
 
Em um mês, o preço da gasolina nas refinarias já acumula aumento de mais de 9%. Em novembro, há elevação de 6,6%, após alta também de 
6,6% em outubro.
 
O reajuste se refere aos preços para as refinarias. O repasse ou não do aumento para o consumidor final depende dos postos de combustíveis. 
Na semana passada, o valor dos combustíveis nas bombas voltou a subir, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP).
 
Motivos do aumento
 
"O reajuste foi causado principalmente pelo aumento das cotações dos produtos e do petróleo no mercado exterior, influenciado pela 
geopolítica internacional, assim como pela continuidade da política de contenção da oferta pela Organização dos Países Produtores de Petróleo 
(Opep)", disse a Petrobras.
 
Além disso, verificou-se uma depreciação do valor do real frente ao dólar, acrescentou a empresa.
 
A avaliação dos representantes do GEMP é que a política de preços definida pela Petrobras, de reajustes quase que diários pela área técnica, 
tem sido capaz de garantir a aderência dos preços praticados pela companhia às volatilidades dos mercados de derivados e ao câmbio.
 
Com os ajustes definidos hoje, a área de marketing e comercialização da Petrobras volta a contar com uma faixa de -7% a +7% para operar os 
movimentos de preços necessários ao longo do mês.
"Caso este limite seja novamente ultrapassado, o GEMP realizará novas reuniões ao longo do período."

                                                                                                                                                                                                        Fonte: Portal NTC

                                 

                     Metade dos motoristas brasileiros usam celular ao volante, aponta pesquisa
Levantamento da Arteris mostra que 51,9% dos condutores admitem utilizar ferramenta. Percentual é expressivo para jovens com idade entre 18 e 21 
anos

A Arteris, companhias do setor de concessões de rodovias, divulgou nesta quarta-feira, que 51,9% dos motoristas brasileiros admitem dirigir 
com celular em mãos, ainda que raramente. O percentual é ainda mais expressivo para os motoristas com idade entre 18 e 21 anos e 
residentes da região sudeste do País. 
 
A pesquisa, realizada entre 15 e 27 de julho, conversou com 2.686 motoristas, das cinco regiões do País, que responderam a um conjunto de 
perguntas sobre o seu próprio comportamento no trânsito. O levantamento retrata a distribuição no território nacional de condutores e a margem 
de erro é de 1,9%. 
 
No estudo, foram abordados quatro eixos de análise, são eles, o uso do cinto de segurança, direção após o consumo de bebida alcoólica, 
desrespeito aos limites de velocidade e uso do celular ao volante. O único que apresentou melhoria em relação aos dados coletados no ano 
passado foi o índice sobre velocidade. Nesse ano, 59,3% dos entrevistados declararam sempre respeitar os limites estabelecidos, enquanto em 
2016, o percentual foi de 51,3%. Para os demais eixos, não houve variação estatística significativa.
 
Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas externas de morte no Brasil e no mundo. A cada hora, 140 pessoas perdem a vida no 
trânsito segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                     Fonte: Frota&CIA
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                                                                                   A Iniciativa faz a Diferença
                             É a qualidade que distingue o funcionário notável do medíocre
            

Texto de Maria de Lima (*)

A falta de iniciativa é um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento profissional. O funcionário que faz só o que lhe é exigido, 
se aproveita do trabalho alheio ou adota a lei do mínimo esforço, tem poucas chances de avançar na carreira. A empresa não é 
instituição de caridade. Hoje, mais que nunca, ela precisa superar seus limites continuamente para oferecer bons serviços a 
seus consumidores e jamais conseguirá isso com uma equipe sem iniciativa. Para se sobressair no atual modelo econômico, a 
empresa necessita de pessoas realizadoras que:

* Façam o que precisa ser feito, mesmo sem ser solicitadas.

* Resolvam problemas em vez de criá-los, ignorá-los ou de transferi-los para os outros.

* Tenham a qualidade do seu trabalho como marca registrada.

* Corram risco e se dediquem como se fossem donas do negócios.

A iniciativa é a qualidade que diferencia um funcionário ativo, notável, com visão empreendedora, do medíocre. E esse último, 
que geralmente espera ser carregado pelos outros, é muito mais comum nas organizações do que se imagina. Conheço muitos 
deles e aposto que você também o reconhece em seu meio. Essas pessoas estão equivocadas. A velha manobra de trabalhar 
"conforme o salário" não leva ninguém a lugar nenhum. 

Às vezes, o preguiçoso ainda se acha esperto e pensa que seu colega, com iniciativa, é um idiota. No entanto, o indivíduo que 
se dedica às suas tarefas o mínimo possível pode até obter benefícios provisórios, mas a longo prazo será o mais prejudicado. 
Esse princípio vale para todos: do office-boy ao superintendente. Manter a iniciativa exige resolução e isso logicamente aumenta 
o risco de se cometer erros. Mas é melhor errar buscando melhorias para o trabalho, que fazer a mesma atividade, todos os 
dias, como se fosse uma máquina. 

Além disso, quem tem iniciativa pode ser rejeitado pelos colegas. Isso porque, no geral, as pessoas nivelam a qualidade de seu 
trabalho por baixo e esperam que todos façam o mesmo para que sua mediocridade não apareça. Quem é realizador pode ser 
considerado puxa-saco. Para o consultor americano Bob Nelson, especialista em motivação, o maior erro que um funcionário 
pode cometer é pensar que trabalha para alguém. "Você pode ter um chefe, receber o pagamento de determinada empresa, 
mas você é o mestre de seu próprio destino. É você que decide que potencial alcançar em sua careira, o que você realizar em 
sua vida. Todos os dias você tem chance de exceder-se, de ser excepcional. Tudo isso vem da iniciativa", diz.

Mensagem a Garcia

O ensaio Mensagem a Garcia, do filósofo Elbert Hubbard, é uma lição clássica de iniciativa.

Hubbard conta que, durante a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha, o presidente MacKinley precisava se comunicar 
com o general revolucionário cubano Calixco Garcia.

MacKinley procurava alguém que pudesse levar uma carta a Garcia. Ninguém sabia exatamente do paradeiro do general. Sabia-
se apenas que ele estava escondido nas montanhas de Cuba.

O soldado Andrew Summers Rowan foi recomendado para a tarefa. Rowan recebeu a carta e sem fazer uma só pergunta tratou 
de cumprir sua missão. Atravessou o mar, cruzou o sertão de Cuba e em menos de quatro semanas entregou a mensagem ao 
destinatário.

Embora seja um texto de 100 anos atrás, Mensagem a Garcia, um fenômeno editorial que já vendeu mais de 40 milhões de 
cópias, trata com muita propriedade da excelência profissional e da capacidade de liderança, qualidades indispensáveis no 
mundo de trabalho moderno.

Hoje, mais que nunca, se você quiser encontrar um lugar ao sol, tem de tomar iniciativa e, a exemplo de Rowan, também ser 
capaz de levar a mensagem a Garcia.

* Maria de Lima é jornalista – redatora da Rádio Alpha FM, SP, e editora do STS Negócios.
 



Novas Regras NPGR Braskem S/A

                                                        NORMAS E PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO DE RISCO

                                                                       Tecnologias homologadas pela BRASKEM:

i. MACRO DE INÍCIO DE VIAGEM:
Deve ser enviada pelo motorista dentro do local de origem do carregamento, antes de iniciar 
efetivamente a viagem;

ii. MACRO DE PARADA:
Deve ser enviada pelo motorista sempre que o veículo parar para pernoite, refeição, posto fiscal, 
manutenção, abastecimento, reaperto de cintas, ou qualquer parada ocorrida em caso de força 
maior devidamente comprovada. 

iii. MACRO DE REINICIO:
Deve ser enviada pelo motorista para todo recomeço de viagem após parada.
O desbloqueio do veículo, após macro de reinicio, somente poderá ocorrer pela CENTRAL da 
Transportadora

iv. MACRO DE CHEGADA NO DESTINO:
Deve ser enviada pelo motorista sempre quando o veículo chegar no destino e/ou estiver 
aguardando descarga (fora das dependências do local de entrega); A macro de chegada no destino 
deve, obrigatoriamente, estar configurada com I.E para efetuar o BLOQUEIO automático do
Veículo.

v. MACRO DE REINÍCIO PARA DESCARGA
Será obrigatório o envio da Macro de reinicio para descarga e essa macro poderá ser reenviada 
sempre que necessário para movimentação nas dependências do local de destino, entretanto o 
desbloqueio do veículo, somente poderá ocorrer pela CENTRAL da Transportadora após 
certificar-se e garantir que o veículo continua posicionando no local de destino/descarga.
Essa macro deve utilizar a IE para efetuar o BLOQUEIO automático do veículo após 20 minutos 
do seu acionamento ou após um raios de 300 metros, a depender de tecnologia e independente de 
atuação da CENTRAL.
Como exceção, o desbloqueio do rastreador em caso de área de sombra requer ação da 
CENTRAL, com desbloqueio por senha e contrassenha.

vi. MACRO DE FIM DE VIAGEM:
Deve ser enviada pelo motorista ainda dentro das dependências do cliente e quando o veículo 
estiver vazio. 
O desbloqueio do veículo, após macro de fim de viagem, somente poderá ocorrer pela CENTRAL
da Transportadora garantindo que o mesmo se encontra nas dependências do cliente ou local de 
destino/descarga.
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Frases de Parachoque

TIRINHAS

 O poder da escuta durante o atendimento de vítimas de violências

Uma das grandes contribuições da Lei que garante a Escuta Protegida é a 
preocupação com a voz das crianças e dos adolescentes vítimas de violências 
sexuais. Métodos como o depoimento especial e a escuta especializada, por 
exemplo, foram implementados durante o atendimento para tornar esse 
processo menos doloroso e complicado. Para entender esses e outros 
benefícios, conversamos com a psicanalista Graça Pizá, pesquisadora da área 
de violências sexuais contra crianças e adolescentes e produtora do filme 
afetosecretos (2009), que teve apoio da Childhood Brasil.

Você já ouviu falar sobre a escuta psicanalítica? Saiba mais:

1) O que é a escuta psicanalítica? Qual a relação dela na escuta forense?

Esse tipo de escuta pressupõe, primeiramente, um psicanalista capacitado a 
tratar a vítima com intenção de tratamento. Seu objetivo será sempre eliminar 
ou diminuir o sofrimento de uma angústia por meio da identificação de sinais de 
abuso. Assim, a escuta psicanalítica é uma proposta de intervenção 
profissional no sofrimento causado pela violência sexual. A escuta forense, por 
sua vez, não configura um tratamento, mas é direcionada ao ocorrido e busca 
a voz da criança, que tem valor. Para um atendimento aprofundado, é 
importante que os dois tipos aconteçam em conjunto.

2) Qual o grande benefício proporcionado pela escuta psicanalítica durante o 
atendimento de vítimas de violência sexual? Em casos de violência sexual, é 
importante que a criança seja acolhida em ambientes especiais. E isso é 
previsto pela implementação dos Centros de Atendimento Integrado, locais que 
fazem uso das escutas forense e psicanalítica. Acredito que o uso conjunto 
desses dois métodos seja o grande benefício proporcionado pelos 
psicanalistas durante o processo de atendimento.

3) A escuta psicanalítica ajuda a suavizar os traumas e sofrimentos causados 
pela violência sexual? Com certeza, afinal a vantagem desse tipo de escuta é 
que o psicanalista seja especializado em encontrar sinais e signos que a 
criança abusada transmite durante uma conversa, por exemplo. O profissional 
sabe identificar quando a vítima está vivendo uma experiência adulta em um 
corpo de criança e esse é o primeiro passo para poder ajudá-la. É importante 
que a criança consiga expressar o que está sentindo, seja por palavras ou 
sinais. Durante o depoimento, esse tipo de escuta voltada para a vítima traz 
muitos benefícios.

                                                                                         Fonte: Childhood Brasil

                     Coluna do Éverton

Caríssimos motoristas, vamos ficar atentos ao novo
NPGR de nosso cliente Braskem, sempre enviar a 
Macro de inicio de viagem nas dependências do 
Embarcador e não em nosso PA de Montenegro/RS.

                     Coluna do Ailson

Srs. Motoristas está chegando mais um final de 
Ano, vamos manter atenção redobrada nas 
estradas, pontos de paradas, pernoite, evitar 
caronas, viagem em comboio para maior
segurança e manter contato direto com seu 
colega de estrada.
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