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03  de maio de 2010 

Agenda: 
Dia mundial do trabalho: 01 de maio 

Dia nacional do Expedicionário: 05 de maio 

Dia nacional da Cruz Vermelha: 08 de maio  

Dia das mães: 09 de maio 

Dia da abolição da escravatura e dia nacional da Denúncia Contra o Racismo: 13 

de maio 

Dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual infantil: 18 de maio 
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      Dia Mundial da Cruz Vermelha 

 
Cruz Vermelha é uma entidade internacional, com sede em 171 países, cuja missão é 
levar assistência a quem necessite, nas mais diversas condições: feridos, prisioneiros, 
refugiados, enfermos. 
Na guerra ou na paz, a Cruz Vermelha tem como primeiro objetivo promover o bem-
estar; por isto, suas atividades podem se estender ao campo da educação, da assistência 
social, da prevenção de doenças, do combate de epidemias, fome e muito mais. 
Na esfera social, trabalha com minorias (idosos, deficientes físicos e mentais, por exem-
plo), doentes crônicos, dependendo da realidade de cada país em cada época. 
O importante é que a Cruz Vermelha não age sob interesse de nenhum país, empresa ou organização. Seu inte-
resse maior é a vida, sem discriminar etnia ou nacionalidade. 
Sua data é comemorada no dia do nascimento de Henri Dunant, que primeiro concebeu a idéia da Cruz Ver-
melha e acompanhou sua criação. Dunant ganhou o primeiro Prêmio Nobel da Paz, em 1901, e morreu em 
1910. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha também recebeu um Prêmio Nobel da Paz em 1917 - o único 
durante a Primeira Guerra Mundial - e outro em 1944, pelo desempenho na Segunda Guerra. Quando do cen-
tenário da Fundação da Cruz Vermelha, em 1963, mais dois prêmios Nobel da Paz: um foi para o Comitê In-
ternacional e outro para a Liga das Sociedades. 
 
 

Fonte: www.cruzvermelha.org.br  
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No dia 18 de maio de 1973, em Vitória-ES, a menina Araceli Santos foi seqüestra-
da, espancada, estuprada, drogada e assassinada numa orgia de drogas e sexo. Seu 
corpo, que apareceu seis dias depois, foi desfigurado por ácido. Os agressores de 
Araceli ficaram impunes. Este fato divulgado pela mídia chocou toda a nação, 
ficando conhecido como "Caso Araceli". 
Infelizmente, o "caso Araceli" foi apenas mais um, dentre tantos que acontecem 
em nosso dia-a-dia, manchando a sociedade brasileira, através desta cruel forma 
de violação de direitos e degradação da vida humana, especialmente da infância e 

adolescência. No Brasil, a problemática da violência sexual contra crianças e adolescentes tem se manifestado 
através do abuso intra e extra familiar e da exploração sexual comercial, tornando-se cada vez mais evidente. 
Com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade para o enfrenta-
mento dessa problemática, representantes de organizações governamen-
tais e não-governamentais propuseram a criação de um Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse 
dia foi instituído em 2000, pela Lei Federal nº 9970/00. 
O 18 de Maio é uma ação permanente do Plano Nacional. A mobilização 
é realizada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes, com o apoio do Governo e parceiros. 
Para a mobilização de 2010, o Comitê Nacional e parceiros pela re-edição 
da arte e slogan utilizados na campanha anterior por se tratar de uma cam-
panha que a população ao enfrentamento da violência sexual contra meni-
nos e meninas. Desse modo, a campanha traz como símbolo um flor a-
companhada da frase "Faça Bonito. Proteja Nossas Crianças e Adolescen-
tes". 
A semana do 18 de Maio contará com ações de mobilização contra a vio-
lência sexual em todo o País, com atividades organizadas pelas localidades. 
Lembre-se: “esquecer é permitir, lembrar é combater”! 
 

 
 

 
Fonte: www.comitenacional.org.br 

Dia nacional de combate ao abuso e à 
exploração sexual de crianças e adolescentes 
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Direção noturna: necessidades para transitar com segurança sob 
condição adversa 

 
Por: Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior* 

Será que a atividade na direção veicular é diferente à noite? Os riscos aumentam? A percepção do ambiente 
muda? E porque algumas pessoas preferem viajar durante a noite? 

Essas são interrogações comuns diante da legislação recentemente aprovada que determina o treinamento dado pelas auto-escolas tam-
bém no período noturno. À noite é comum a desorientação espacial, isto é, não conseguimos dimensionar espaços, distâncias, velocida-
des. Tudo se torna mais difícil, como uma ultrapassagem, manter distância ideal do veículo da frente e outras situações. As reações ocu-
lares tornam-se mais lentas. Delimitar o asfalto, a guia, isso não é feito com a precisão que se faz durante o dia. Nossa percepção cai 
cerca de 50% e dependendo de patologia ocular pré- existente a dificuldade é muito maior. Identificar um buraco no asfalto, um veículo 
com luzes apagadas na escuridão, a imagem que se vê nos retrovisores não dá o perfeito dimensionamento para transitar com seguran-
ça. A imagem é mais de contorno, vamos chamar vulto, não conseguimos detalhes dessa imagem. O pedestre atra-

vessando a via é o exemplo do vulto. Observe que as pessoas acima de 50 
anos não gostam de dirigir à noite. A capacidade de adaptação nesse caso 
torna-se mais difícil. Além de tudo isso são necessários treinamento e ade-
quação com as luminárias internas e externas. O ofuscamento é fator extre-
mamente perigoso porque após cruzar o foco de luz passa-se 3 a 4 segundos com a visão total-
mente prejudicada predispondo ao acidente. Nesses 3 a 4 segundos se a velocidade for de 100 
Km/ h o motorista percorrerá cerca de 80 a 120 m sem perceber o que está a sua frente. Co-
mo se conduzir diante desse foco é essencial. Quando enfrentamos de frente ou mesmo atra-
vés dos retrovisores um feixe de luz ocorre uma contratura da pupila com objetivo de reduzir a 
quantidade de luz que deve chegar à retina. Ao desaparecer subitamente o foco de luz, temos a 
escuridão e nessas condições a pupila tende a se dilatar com objetivo de permitir maior entrada 

de luz. A inexistência momentânea da mesma faz com que se passe um curto período de tempo para que ocorra a adaptação. Nessas  
condições tem-se uma cegueira momentânea como afirmamos anteriormente. 

A aplicação das lanternas e faróis é essencial para não ofuscarmos o motorista que vai à frente e o que vem no sentido contrário. Saber 
da utilização dos faróis altos e de neblina, das lanternas, do pisca alerta, da sinalização noturna durante uma 
pane do veículo é parte integrante na formação do motorista. Por outro lado, os faróis funcionam em determi-
nadas condições como sinal de alerta, perigo, aviso que se está aproximando de uma 
curva fechada. O relampejo do farol alto é uma alerta para quem vai à frente e os que 
transitam em sentido contrário. Pode significar perigo a frente e é motivo para a redu-

ção da velocidade. 

. Mas não é só isso que é preocupante. Chuva, neblina, nevoeiro, utilização de freios, desvio de obstáculos são 
outras situações importantes que estão previstas em resolução do CONTRAN, porém somente em aulas teóri-
cas. Independente de todas as manifestações comentadas, outro fator preponderante a ser comentado diz respei-
to à transição entre o dia e à noite. O organismo humano na ausência de luz produz, através da glândula hipófise, 
o hormônio chamado melatonina. Esse neuro- hormônio é que produz sono e tem sua produção máxima por volta de 2 a 3 horas da 
madrugada. Esse é outro fator essencial para conhecimento de todos que transitam no período noturno. 

Alguns motoristas alegam que preferem a direção veicular no período da noite, principalmente quando estão se deslocando em rodovi-
as. Para isso há necessidade de perfeito treinamento e adequação, mas não é o que se recomenda, tendo em vista alterações fisio-
lógicas e condições das vias que são capazes de levá-lo ao acidente. Diante de tantas situações de risco e acidentalidade no trânsi-
to urbano e rodoviário, com milhares de óbitos, vítimas e sequelados precisamos ampliar conhecimentos, treinamentos, reciclagem, 
buscando ensinar o motorista a se defender da adversidade. Ensinar a rotina é importante, mas caracterizar a máquina sobre rodas co-
mo extremamente perigosa e fazer todos vivenciarem as adversidades, os perigos, não tenho dúvida que teremos um ganho fabuloso 
com a conscientização, responsabilidade, conhecimento dos riscos e o transitar mais seguro. O treinamento em equipamentos simula-
dores de todas as adversidades será o ensinamento básico para dali partir para a prática nas ruas e estradas, de dia e à noite. 

 

 

 

* Diretor de Comunicação e do Departamento de Medicina Ocupacional da ABRAMET (Associação Brasileira de Medicina de Tráfe-
go)  

 

 

 

 

Fonte: ABRAMET  
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“À noite, ocorre 
desorientação 
espacial”  

“Na direção veicular 
tudo que se passa à 
noite tem mais risco”  



 Pesquisa do Childhood Brasil mostra perfil de cami-
nhoneiro 
A Childhood Brasil é o braço brasileiro da World Childhood Foundation, criada pela S. M. 
Rainha Sílvia da Suécia, que também possui escritórios na Suécia, Alemanha e Estados Unidos. 

Fundado em 1999, com sede em São Paulo e atuação em todo o Brasil, foi certificado como Entidade Promotora de Direitos Humanos 
e OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.  A entidade trabalha pela proteção da infância, com foco na questão 
do abuso e da exploração sexual. Atua apoiando projetos em comunidades e desenvolvendo programas regionais e nacionais, assim 
como o programa “na mão certa”. 
Com o interesse de conhecer melhor o perfil do caminhoneiro, o Childhood Brasil fez uma pesquisa com centenas de profissionais em 
várias rodovias brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato de terem sido escutado histórias de 239 caminhoneiros em diversas cidades e regi-
ões do país, permitiu afirmar, também, acerca da existência de fatores comuns à sua vida 
como categoria profissional. Um desses fatores refere-se ao fato de que a identidade deles 
é fortemente influenciada por sua profissão. Dado o grande tempo que passam nas estra-
das, é possível afirmar que a sua profissão lhes toma as 24h do dia. O local de trabalho, a 
satisfação de necessidades básicas (comer e dormir, por exemplo) e o tempo livre são 
todos vividos em torno do caminhão. Outros fatores já destacados ao longo do relatório e 
que os unem dizem respeito às dificuldades enfrentadas, sobretudo a má qualidade das 
estradas e dos locais de parada, a violência/insegurança, a distância da família e a corrup-
ção policial. 
No que se refere à problemática da exploração sexual comercial de crianças e adolescen-
tes, todos os dados chamam a atenção para a existência de caminhoneiros 
abusadores e do fato de eles serem “clientes” de destaque do comércio sexual de crianças 
e adolescentes. A relação de confiança estabelecida entre entrevistador e 
participante, assim como a “força” do fenômeno (às vistas de qualquer pessoa que esteja 
nos postos de gasolina e locais de parada dos caminhoneiros), permitiu a elaboração do 
“mapa da exploração sexual de crianças e adolescentes”, detalhado ao longo deste relató-
rio. Ao mesmo tempo é necessário destacar que essa pesquisa 
avança ao considerar a complexidade do fenômeno da exploração sexual comercial, a qual 
se configura a partir de uma conjuntura de fatores econômicos, políticos, sociais e legais. 
Nesse sentido, dá-se um passo à frente ao entender o caminhoneiro abusador a partir 
dessa complexidade e não, simplesmente, a partir de uma questão moral (certo/errado; 
vilão/mocinho), a qual pode ser abordada por meio, exclusivamente, de leis mais rigoro-
sas e de maior controle policial. 
Os caminhoneiros se caracterizaram, também, por um forte desconhecimento dos di-
reitos das crianças e dos adolescentes, assim como a respeito de que idades referem-se 
cada uma dessas fases de desenvolvimento e não só uma mera formalidade legal. 
Eles tenderam a relativizar a infância quando quiseram legitimar o trabalho infantil e a 
adolescência quando afirmaram que o sexo com adolescentes entre 15 e 18 anos seria 
lícito, uma vez que as adolescentes nessa idade já teriam perdido ou perderiam a virginda-
de com outros. Muitos afirmaram também que estariam “ajudando” estas crianças no 
momento que pagam com dinheiro ou comida. 

 

 

Fonte: Childhood Brasil 
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http://www.wcf.org.br/
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“Plantei amor, nasceu saudade” 

“Na casa que mulher manda, até o 
galo canta fino!” 

 
“Antes de ferir o meu coração não se 
esqueça, você mora dentro dele” 

Fonte: Edvan Antunes 

Frases de pára-choque 

Humor 

Fique atento sobre o transporte de crianças 
 
O Código de Trânsito Brasileiro com o seu foco direcionado para a vida, trouxe em suas prioridades a defesa das crianças. Embora com 
toda a sua fragilidade e sem  noção dos riscos, as crianças representam mais de 14% das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. A 
culpa é das crianças? Chega a soar como uma ofensa esse tipo de pergunta! Todavia, quem são os verdadeiros culpados? É lógico que 
são os adultos. Mesmo com todos os dispositivos de segurança existentes os pais e (ir) responsáveis insistem e transportá-las como se 
fossem “bonecos”.  Fique atento e faça a sua parte! veja quais são as regras:   
As crianças menores de dez anos devem ser transportadas no banco traseiro dos veículos utilizando equipamentos de retenção.  
1 - No caso da quantidade de crianças com idade inferior a dez anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro é permitido o 
transporte da criança de maior estatura no banco dianteiro, desde que utilize o dispositivo de retenção.  
2 - No caso de veículos que possuem somente banco dianteiro também é permitido o transporte de crianças de até dez anos de idade  
utilizando sempre o dispositivo de retenção.  
3 - Para o transporte de crianças no banco dianteiro de veículos que possuem dispositivo suplementar de retenção (airbag), o equ ipa-
mento de retenção de criança deve ser utilizado no sentido da marcha do veículo. Neste caso, o equipamento de retenção de criança 
não poderá possuir badejas ou acessórios equivalentes e o banco deverá ser ajustado em sua última posição de recuo, exceto no caso de 
indicação específica do fabricante do veículo.  
4 - No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores o Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 244, inciso V, que somente 
poderão ser transportadas nestes veículos crianças a partir de sete anos de idade e que possuam condições de cuidar de sua própria se-
gurança. Segundo a Resolução 277/08 do CONTRAN (será exigido a partir de junho de 2010): 
 - As crianças com até um ano de idade deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção denominado “bebê conforto ou 
conversível”. 
- As crianças com idade superior a um ano e inferior ou igual a quatro anos deverão utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção 
denominado “cadeirinha”. 
-  As crianças com idade superior a quatro anos e inferior ou igual a sete anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denomi-
nado “assento de elevação”. 
- As crianças com idade superior a sete anos e meio e inferior ou igual a dez anos deverão utilizar o cinto de segurança do veículo.  
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As “faces” da IDF 
Primeiramente, gostaria de agradecer a grande oportunidade de ter ingressado numa empresa 
como a IDF, uma empresa séria, justa e que acima de tudo preza e valoriza seus funcionários, 
clientes e demais colaboradores. Tive a oportunidade e agarrei com “unhas e dentes”, e nestes 
2 Anos e alguns meses de empresa aprendi e estou aprendendo muito, nesta área tão magnífica 
que é o ramo de Transportes, sou muito grato a meus colegas, colaboradores e motoristas que 
trabalham diariamente conosco, fazendo da IDF a grande empresa de hoje e do amanhã. Espe-
ro dar continuidade ao meu trabalho, vivendo e aprendendo, se qualificando e crescendo cada 
vez mais como ser humano e profissional. Gostaria inclusive de aproveitar e Parabenizar a 

todos pelo dia do Trabalhador. Quero aproveitar o espaço e deixar uma mensagem a nossos motoristas e agregados, já estamos 
quase chegando à metade do Ano de 2010, mais uma vez o movimento de cargas esta aumentando, a atenção nas estradas deve ser 
redobrado, vamos evitar imprudências, e acima de tudo valorizar a “vida” e trabalhar com segurança e qualidade.  

Éverton Marafigo Ferreira 
Assistente operacional 


