
No dia 15 de janeiro, a IDF Transportes publicou o seu endereço virtual na rede mundial de 
computadores. A iniciativa contempla a necessidade de acompanhar a evolução tecnológica no 

que diz respeita à comunicação. A partir do portal, os internautas poderão conhecer um pouco mais sobre a 
nossa empresa, acessar aos nossos boletins, obter os contatos de cada setor e mandar mensagens.  
A intenção é disponibilizar, em um futuro próximo, o acesso de rastreamento da carga, ou seja, dispor ao cliente 

Volume1, edição 10 

IDF inaugura a sua página na internet 
www.idftrans.com.br 

01  de fevereiro de 2010 

Agenda: 

Nossa Senhora dos Navegantes: 02 de fevereiro 

Carnaval: 16 de fevereiro 

Promulgação da primeira Constituição Republicana (1891) : 24 de fevereiro 

Dia nacional do livro didático: 27 de fevereiro 
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A violência no trânsito 

 
Todos os anos presenciamos uma verdadeira guerra na vias brasileiras: a guerra 
do trânsito! 
Mais antigo do que este tema, somente a constatação de que, as atitudes mortais 
sobre rodas, são perpetuamente as mesmas. Quem não sabe quais são as irres-
ponsabilidades que causam mais acidentes? Se fizermos uma retrospectiva dos aciden-
tes mais marcantes, ouviremos sempre as mesmas causas: excesso de velocidade; emb-
riaguês/uso de drogas; ultrapassagem perigosa, desrespeito a sinalização, etc. . Então, 
por que essa barbárie continua? Bom, quando falamos de ações humanas tudo fica mais 
complicado; a razão nem sempre impera em nossas atitudes, somos um poço de emo-
ções, e no fim, são elas que nos governam! Pois bem, não nos emocionamos quando 
vemos que um semelhante perdeu a vida, ou se feriu gravemente em um acidente? Sim, 
claro que sim (com exceção daqueles que possuem alguma psicopatologia), no entanto, 
temos uma grande dificuldade de praticarmos a empatia (habilidade de colocar-se no lugar do outro), tanto no 
aspecto de perceber-se como uma possível vítima (sempre achamos que só acontece com os outros), como no 
aspecto de respeitar ao outro da mesma forma que gostaríamos que nos respeitasse.  
Quando somos ultrapassados pelo acostamento, ou em qualquer outra forma de desrespeito, não nos sentimos 
afrontados? Então, por que fazemos o mesmo com os outros? 
Em épocas de veraneio as “loucuras” aumentam, seja pela incessante pressa (totalmente descabida e incompre-
ensível), ou pelas demonstrações de “poder” de certos motoristas que se julgam os “ases” no volante, ou supe-
riores aos outros. Somado a isso, temos também aqueles que possuem pouca ou nenhuma experiência em ro-
dovias e, por sua vez, acabam dirigindo de forma incompatível com o local e situação. 
Existem também aqueles que vivem reclamando dos veículos pesados, não que alguns realmente não sejam 
imprudentes, mas crucificar toda uma categoria por causa destes, é no mínimo errôneo. Muitos reclamam tam-
bém da pouca velocidade que os veículos pesados sobem aclives, ou até mesmo no plano; não dão uma 
“chance” quando acontece o estreitamento da terceira faixa,  deixando os pesados “trancados”, porque pensam 
que são os únicos que detêm o direito de circulação na via pública, acham que os pesados vão “interromper” o 
bom andamento da sua viagem. Tais pensamentos demonstram uma clara falta de senso de coletividade, um 
profundo desrespeito com as normas de circulação e conduta, um completo desconhecimento da física aplica-
da (veículos pesados possuem mais necessidade de força e não velocidade) e dos itens básicos para uma boa 
condução, sem falar na falta de noção de contexto, pois, se o caminhão não chegar, também não chegará o 
tomate, a cebola, o pão, a peça que está faltando para o automóvel, etc. 
Fala-se muito em aumentar a restrição de circulação dos caminhões, mas se refletirmos profundamente, chega-
remos a conclusão que não são os transportes que devem ser restringidos, pois, sem eles, as mercadorias e as 
riquezas do nosso país não circulam. 
A resposta para o contínuo e crescente índice de acidentes de trânsito não está nesse ou naquele veículo, tam-
pouco se resume apenas às condições das vias, ela está relacionada ao conjunto, onde o ser humano é o único 
adaptável, é o único racional (no triângulo do trânsito: homem, via e veículo) e, por sua vez, é único que pode 
estancar essa ferida de forma imediata. 
A educação, ou a falta dela, é a relação de vida e morte no trânsito, enquanto pensarmos e agirmos como se 
não precisássemos aprender mais,  tolerar mais e, principalmente, respeitar mais, continuaremos a nos matar 
nas vias terrestres, em uma espécie de ciclo vicioso da morte. 
Valorize a vida, pode ser a sua única chance! 
 

Por: Emerson Lopes 
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A questão do desmatamento 
A maior fonte brasileira de emissão de gases de efeito estufa é o desmatamento. 
Atualmente, o país contribui com cerca de 4% das emissões globais – 75% delas são 
originárias da mudança de uso do solo (ou seja, desmatamento) e 25% da queima de 
combustíveis fósseis. Diante dessa peculiaridade, o desafio do país é duplo: as ações 
de combate ao desmatamento e de redução de emissões de gases estufa estão inter-
relacionadas, caminham juntas. 

As queimadas também são grandes vilões do aquecimento global, pois, além de des-
matar, emitem grandes quantidades de gases, altera a composição do solo e o equilí-
brio térmico da floresta. 

Entre as medidas adotadas pelo governo federal está o Plano de Ação para Preven-
ção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal que já contribuiu para a redu-
ção em 59% na taxa acumulada de desmatamento da Amazônia, entre 2004 e 2007. 
Além disso, o governo deflagrou as operações “boi pirata” para a apreensão de gado 
criado em terras não legalizadas e cortou crédito para produtores ilegais. Também criou o Instituto Chico Mendes para a conservação 
da biodiversidade e ampliou seu programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), que no final de 2008 contabilizava 31 milhões de 
hectares de novas áreas protegidas. 

Contudo, apesar dos esforços, as políticas de combate ao desmatamento parecem não estar completamente eficazes. A taxa de desmata-
mento da Amazônia cresceu 3,8% entre 2007 e 2008. Diversos especialistas apresentam posicionamento crítico sobre a questão e como 
o governo vem lidando com isso. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Argemiro Procópio, diz que o 
que o governo está fazendo na região é subdesenvolvimento sustentável”. Já o pesquisador da Universidade de São Paulo, Marcelo 
Theoto Rocha também destaca que é preciso entender o desmatamento como um processo e defende a remuneração pelos serviços 
ambientais e formas de financiamento do não-desmatamento de áreas produtivas 

Outro alvo de polêmica é o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê grandes obras para levar “crescimento” para a 
região amazônica – como rodovias e hidrelétricas – é criticado por especialistas e movimentos sociais por seu potencial em gerar des-
matamento. De acordo com Adriana Ramos, coordenadora para a Amazônia da organização não-governamental Instituto Socioambi-
ental (ISA), o problema vai além da questão do desmatamento. As populações locais não são levadas em conta nas obras, ainda que elas 
contem com um licenciamento ambiental.  

 

Dicas de direção defensiva 
Distância de seguimento: 
Distância de seguimento é a distância total que devemos manter frontal e lateral em relação aos demais atores do trânsito. A lateral está 
relacionada ao deslocamento de ar, onde, tais correntes, poderão exercer força de empuxe e de arraste aerodinâmico sobre objetos e 
pessoas quando passamos ao lado das mesmas. Quanto maior a massa do veículo e também a velocidade, maiores serão essas correntes 
de ar. Esse é um dos motivos de sermos obrigados a manter um distância lateral de no mínimo 1,5 metros quando passamos por um 
ciclista por exemplo (artigo 201 do CTB, infração média). A distância frontal deve levar em consideração a velocidade, o estado dos 
pneus e freios, o tipo de solo, a situação climática, o estado de atenção do condutor , o peso do veículo e o tipo de carga (alta, baixa, 
bem ancorada, etc.). A distância frontal pode ser dividida em: distância de reação (distância percorrida durante o tempo de reação); dis-
tância de frenagem (distância percorrida a partir do acionamento dos freios); distância de parada (é a soma da reação e a frenagem); e 
distância de segurança (distância a mais que deve ser deixada por motivos de segurança). 
Podemos citar como exemplo, um automóvel que possui os pneus e os freios bons, está transitando a 40 km/h em uma rodovia com 
asfalto bom e seco, e o veículo da frente freia bruscamente por um motivo qualquer. A distância que será percorrida no tempo de rea-
ção será de aproximadamente de 11 metros, depois que acionar os freios irá percorrer aproximadamente 8 metros, temos nesse primei-
ro momento 19 metros só de distância de parada, sem contar a distância de segurança. 
O Código de Trânsito Brasileiro versa em seu artigo 192, que é dever do condutor guardar distância frontal e lateral de segurança, le-
vando-se em consideração a velocidade, a via, a movimentação e as condições climáticas e, o seu desrespeito é uma infração grave. 
Obviamente que mais importante do que ser autuado, é sofrer um acidente! 
Nas próximas edições do boletim informativo, falaremos um pouco mais sobre a distância de seguimento. 
  

   
 

Distância de segurança 



Os “rebites” ou “bolinhas” 
É uma droga derivada de anfetaminas que estimula o sistema nervoso central fazendo com 
que ele tenha um ritmo mais acelerado de trabalho. Seu nome varia de acordo com seus usuá-
rios. 

São usadas por motoristas que, pela necessidade de dirigir bastante entre dias e noites sem 
descanso, tomam a droga. Também são usadas por estudantes que passam dias e noites estu-
dando e por pessoas que querem emagrecer por conta própria. 

Normalmente são ingeridos com bebidas alcoólicas para potencializar seu efeito. Conhecida pelos motoristas como rebite e pelos estu-
dantes e outros como bolinha, a droga é sintética, ou seja, é produzida em laboratório, sendo comercializadas como remédios. 

O rebite afeta várias áreas comportamentais do organismo. A pessoa apresenta um quadro de insônia, perda de apetite, fala rápida, sen-
te-se revigorado fazendo com que o organismo trabalhe de forma excessiva e além de suas condições reais. 

Após passado o efeito, muitos tomam outra dose para continuar seus afazeres, porém, a droga passa a ter sua eficiência reduzida pelo 
fato de que o organismo já está cansado, fraco e sem condições de manter o ritmo desejado. 

Entre os efeitos já citados, pode ainda produzir a dilatação das pupilas oculares causando maior ofuscamento, taquicardia, aumento da 
pressão sanguínea, agressividade, irritação, delírio persecutório, alucinações, paranóia, palidez e degeneração das células cerebrais. 

O uso contínuo dessa droga leva o organismo a acostumar-se com tal substância fazendo com que o usuário tome doses cada vez maio-
res. Tal fato atenta par o vício e para a síndrome da abstinência. Algumas pessoas quando não consomem a droga ficam depressivas ou 
irritadas, entretanto, não é uma regra geral. 

Mesmo que tenha a sensação de estar acordado, o cansaço e o estresse gerado pelo tempo sem dormir, o condutor acaba ficando em 
um estado de “meia vigília”, ou seja, literalmente dorme com os olhos abertos. Os reflexos ficam mais lentos, o raciocínio lógico fica 
afetado, perde-se boa parte da noção de distância, além das sequelas consequentes do uso prolongado do medicamento. 

 

Fonte: Brasil Escola 
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Quando os homens voltam para casa 
Quando os homens chegam em casa, depois de passarem por um dia estressante no traba-
lho, normalmente não estão muito receptivos pra falar sobre como foi seu dia. Eles resguar-
dam suas emoções e não costumam expressar seus sentimentos. É ficando em silencio, len-
do o jornal, mexendo no computador, que ele conseguirá se sentir mais a vontade e assim, 
aos poucos, ir metabolizando de forma gradual os problemas enfrentados durante o dia.  
Os homens quando têm problemas, sentem necessidade de descarregar a tensão agindo fisi-
camente sobre o mundo. E o que fazem então? Os exemplos conhecemos muito bem, é o 
futebolzinho depois do serviço, é a bebida com os amigos e outros. Alguns precisam ficar 
quietos, pois é pensando (ou mesmo não pensando) que eles organizam seus pensamentos e 
dissolvem suas preocupações. É bem verdade que muitos não estão interessados em resolver 
o que incomoda, e como alternativa preferem não pensar... 
Por isso são avessos aos debates onde exista qualquer forma de emoção. Não é o terreno que estão acostumados a caminhar. 
Mas como a mulher se sente ao ver essa conduta de seu parceiro?  
Muitas acabam se sentindo desvalorizadas e rejeitadas, pois pensam que eles estão assim por alguma coisa que elas tenham dito ou feito.  
Trazem a culpa e a responsabilidade para si mesmas, se sentindo impotentes por não conseguir entrar nesse mundo tão fechado de seus 
companheiros. 
Algumas mulheres demonstram irritação com tal conduta e acabam reclamando e se queixando de seus maridos. E o que acontece a 
seguir é previsível, os homens se fecham ainda mais, se tornando mais distantes e inacessíveis. E a frieza expressada nesse momento 
magoa muita mais um coração feminino do que qualquer briga ou discussão... 
Parece que muitos homens quando são chamados para o campo da batalha familiar, para se resolver ou discutir algo, preferem tirar o 
time de campo...se resguardando das possíveis brigas. Isso acontece por vários motivos. Vai desde o receio de ouvir queixas de sua es-
posa, se lembrando muitas vezes de como sua mãe agia quando ele a desobedecia, pode ser receio de perder o controle de suas emoções 
e agir de forma brusca e irracional, pode querer evitar discussões, pois esses confrontos levam (ou pelo menos deveriam levar) a mu-
danças de atitudes e muitas vezes não estão abertos a tais mudanças, ou seja, a lista pode ser bem grande. 
Qual a melhor atitude então? O melhor que a mulher pode fazer é quando seu companheiro chegar em casa, dar um tempo para que ele 
possa tomar um banho, trocar de roupa, ler um pouco do jornal ou ficar quieto por um tempo e só depois convidá-lo sutilmente para 
conversar ou discutir algum assunto pendente, evitando sempre que possível, o tom de cobranças. Assim ele estará mais receptivo ao 
que você tem a dizer. 
É preciso sensibilidade pra saber qual é a melhor hora de tocar em assuntos importantes e delicados. E nada melhor que a intuição fe-
minina para saber o momento certo. 

 Maury Braga é Psicólogo Clínico Graduado pela PUCRS - Porto Alegre e Licenciado 
em Educação Física pela UFRGS - Porto Alegre. CRP: 07/04436. 



As “faces” da IDF 
Danilo Mauer Rickrot, tem 28 
anos, 03 anos de experiência no 
transporte, sendo que desses, 2 
com a IDF, hoje ele é motorista da 
frota. É  colorado, casado com a 
Vandriane, e seu passatempo prefe-
rido é curtir a esposa. 
Alan Baldez Garcia, tem 27 anos, 
02 anos trabalhando no setor ope-
racional da IDF. Casado com An-
gelita, e pai da Brenda. Colorado, 

gosta de pescar para se divertir. 
O recado que eles nos deixam é o seguinte: é importante que valorizemos 
cada momento, que as relações que cultivamos em nossa vida sejam sadias, 
que cada novo desafio seja visto como uma oportunidade de crescimento 
pessoal e profissional. Para eles o tempo de experiência na IDF tem sido mui-
to proveitoso, tanto pelo aprendizado, quanto pelas amizades. Esperam con-
tinuar crescendo a ajudando no crescimento da empresa. 

Com a palavra: a Gestora opera-
cional do Posto avançado de 

Montenegro  

Estamos em um período onde muitas pessoas 
tiram férias, pegam seus carros  para passe-
ar  com suas famílias. 

Vale ressaltar que são motoristas  que  trafe-
gam nas rodovias, mas não são profissionais, 
estão distraídos olhando as paisagens, e não 
tem, na maioria das vezes, a noção de  que 
um caminhão não consegue parar como um 
carro. Teremos  logo em seguida o feriadão 
de Carnaval  com tráfego intenso nas rodovi-
as.  

Por isto é bom sempre redobrar atenção. 

 

Ana Laura Grochau 

      Danilo                     Alan 
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“A fé remove montanhas, mas eu 
prefiro dinamite!” 

“A vida é um barato, o povo é que 
acha caro !” 

“Deus pôde fazer o mundo em 6 
dias porque não tinha ninguém 
perguntando quando ia ficar pron-
to!” 

                    Fonte: guialog.com.br 

Frases de pára-choque 

Humor 

Dicas para poluir menos 
Os veículos com motor bi-combustível possuem um dispositivo que adapta o motor ao combustível presente no tanque 
(álcool) e isso faz com que ele emita cerca de 50% menos gás carbônico do que um veículo a gasolina ou diesel.  

Procure saber se o catalisador de seu veículo está em perfeito funcionamento. Essa peça é responsável por tentar neutralizar os 
gases poluentes emitidos pelo veículo. Sua validade e bom funcionamento contribuirão para que ele polua menos.  

Utilize pneus fabricados com "sílica de alta dispersão" , eles são menos prejudiciais ao meio ambiente.  

Se tiver possibilidade, dê preferência à gasolina aditivada. Pelo fato de conter aditivos, esse tipo de gasolina, "suja" menos o 
motor e seus componentes, quando comparado com a gasolina comum. No diesel, prefira o “metropolitano”, ele possui uma 
taxa menor de enxofre. 

Embora pareça óbvio, vale a dica: use moderadamente o acelerador. O fato de andar sempre esticando as marchas faz com que 
haja um consumo maior e desnecessário de combustível e, consequentemente, polua mais.  

Na hora de lavar o veículo, utilize produtos com componentes biodegradáveis, e economize o máximo possível de água.  

 
ATENÇÃO: 
A manutenção ainda é o principal conselho para que seu veículo não agrida tanto o meio ambiente. Você também pode colaborar com 
o seu bolso, pois a manutenção preventiva evita o prejuízo  

 
Fonte: wiki bem simples 


