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07  de junho de 2010 

Agenda: 
Dia de Corpus Christi: 03 de junho 

Dia mundial do meio ambiente: 05 de junho 

Dia da Língua Portuguesa: 10 de junho  

Dia dos namorados: 12 de junho 

Dia de Santo Antônio: 13 de junho 

Dia de São João: 24 de junho 
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Você sabia que você é um em um milhão? Ou, mais precisamente, uma espécie entre milhões que habitam o 
nosso planeta? Mesmo assim, humanos fazem parte de um número reduzido de espécies que apresentam cresci-
mento em sua população. Enquanto isso, muitas outras estão se extinguindo. 
 
Sabe-se que um total de 17.291  espécies estão ameaçadas de extinção - desde plantas e insetos pouco conheci-
dos até as mais carismáticas aves e mamíferos. E isso mal reflete a dimensão do problema; muitas espécies desa-
parecem antes mesmo de serem descobertas. 
 
A razão? A atividade humana. Em busca do desenvolvimento, nós causamos o desaparecimento de grandes par-
tes das florestas originais, drenamos metade dos pantanais do mundo, acabamos com três quartos das unidades 
populacionais de peixes e emitimos a quantidade suficiente de gases de efeito estufa para manter o nosso planeta 
aquecendo pelos próximos séculos. Nós pisamos no acelerador e provocamos um ritmo de extinção de espécies 
mil vezes maior do que o ritmo natural. 
 
Consequentemente, nós estamos arriscando, de maneira progressiva, perder algo que é fundamental para a nossa 
sobrevivência. A variedade de vidas do nosso planeta - conhecida como "biodiversidade" - nos fornece alimen-
tos, vestuário, combustível, remédios e muito, muito mais. Você pode até achar que aquele besouro do seu quin-
tal ou a grama que cresce na rua não tem nenhuma conexão importante com a sua vida - mas tem.  Mesmo 
quando uma única espécie é retirada dessa complexa teia da vida, o resultado pode ser catastrófico. 
 
Por isso, a Organização das Nações Unidas declarou o ano de 2010 o Ano Internacional da Biodiversidade (o 
Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1972, marcando a aber-
tura da Conferência de Estocolmo sobre Ambiente Humano). 
Essa é uma oportunidade para enfatizar a importância da biodiversidade para o bem-estar humano; reflete nas 
nossas conquistas para proteger e estimular a multiplicação dos nossos esforços para reduzir a taxa de perdas da 
biodiversidade. 

 
  
O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente 2010 (WED 2010, na sigla em inglês) é 
"Muitas espécies. Um planeta. Um futuro". Este tema reflete o apelo em prol da con-
servação da diversidade de vida no nosso planeta. Milhões de pessoas e milhões de 
espécies dividem o mesmo planeta e se agirmos juntos poderemos todos desfrutar de 
um futuro mais próspero e seguro. 
 
Ao comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, nos permitimos considerar mais 
cuidadosamente as atitudes que devemos tomar pelo nosso objetivo comum de preser-
var a vida no planeta. 
 

Para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, podemos empregar o 
nosso poder individual e coletivo para deter a extinção das espécies. Ativi-
dades de conservação já preveniram o desaparecimento de espécies e res-
tauraram habitats naturais vitais do mundo. No Dia Mundial do Meio Am-
biente, vamos nos determinar a fazer muito mais pela biodiversidade, para 
assim vencermos a corrida contra a extinção! 
 

 
 
 
 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

A n o  I n t e r n a c i o n a l  d a 
Biodiversidade e dia mundial do 
Meio Ambiente 

Dia de São Pedro e São Paulo: 29 de junho 
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IDF e parceiros distribuem mudas de árvores em homenagem ao Dia Mundi-
al do Meio Ambiente 
Com a parceria do Projeto Despoluir, grupo de escoteiros Acácia Negra e grupo Tarca de danças nativistas, a IDF Transportes distribu-

iu centenas de mudas de árvores nativas da mata atlântica em alguns pontos do município de Montene-
gro.  

O evento faz parte do programa sócio-ambiental que a IDF começou a implantar neste ano. A intenção 
do programa é atenuar a poluição atmosférica emitida pelos caminhões que carregam as suas cargas, 
com a distribuição e plantio de dez mil mudas de árvores em áreas degra-
dadas.  

O dia mundial do meio ambiente é um marco na história da ecologia em 
nosso planeta, todavia, não devemos resumir nossas preocupações e 
boas práticas ambientais apenas a um dia! Devemos agir de forma cons-
ciente e responsável todos os dias. São nossas ações cotidianas que defi-
nirão qual será o desfecho desta história de desrespeito e agressões que a 
humanidade insiste em manter ao nosso devastado ecossistema. Toda e 
qualquer atitude de preservação deve ser incentivada e 
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Transporte de produtos perigosos: riscos em potencial 
Já imaginou a nossa vida sem produtos químicos? Pois é, eles são inevitáveis no mundo moderno. Embora se-
jam indispensáveis à nossa vida, seja para fazer vacinas, medicamentos, compostos alimentícios, vestuário, etc., 
muitos desses produtos são considerados perigosos e, nesses caso, os riscos de manuseio e transporte se maxi-
mizam. Os produtos perigosos são substâncias encontradas na natureza ou produzidas por qualquer processo 
que coloquem em risco a segurança pública, saúde de pessoas e meio ambiente, conforme critérios de classifica-
ção da Organização das Nações Unidas - ONU - e normatizadas no Brasil pela  Resolução Nº 420/04 da Agên-
cia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. O transporte rodoviário destes produtos é regido pelo Decreto 
16.044/88 e regulamentado pelas Resoluções da ANTT. 

Os documentos exigidos neste transporte, vão além daqueles de uma carga comum: 

a) Documento Fiscal: deve apresentar o número ONU, nome do produto, classe de risco e declaração de responsabilidade do expedi-
dor de produtos perigosos. 

b) Ficha de Emergência: deve conter informações sobre a classificação do produto perigoso, risco que apresenta e procedimentos em 
caso de emergência, primeiros socorros e informações ao médico. 

c) Envelope para Transporte: apresenta os procedimentos genéricos para o atendimento emergencial, telefones úteis e identificação das 
empresas transportadora e expedidora do produto perigoso. 

d) Certificado de Capacitação para o Transporte de Produtos Perigosos à Granel: documento expedido pelo INMETRO ou empresa 
por ele credenciada, que comprova a aprovação do veículo (caminhão, caminhão trator e chassis porta contêiner) ou equipamento 
(tanque, vaso para gases, etc) para o transporte de produtos perigosos à granel (sem embalagem). Para o transporte de carga fracionada 
(embalada) este documento não é obrigatório. Também não é exigido para o contêiner-tanque. 

e) Certificado de Conclusão do Curso de Movimentação de Produtos Perigosos - MOPP: somente é obrigatório o porte deste docu-
mento, quando o campo de observações da Carteira Nacional de Habilitação não apresentar a informação "transporte de produtos peri-
gosos". Esta informação deve ser inserida no ato da renovação do exame de saúde do condutor. 

f) Guia de Tráfego: obrigatório para o transporte de Produtos Controlados pelo Exército (explosivo, entre outros). 

g) Declaração do Expedidor de Material Radioativo e Ficha de Monitoração da Carga e do Veículo Rodoviário: obrigatório para os 
produtos classificados como radioativos, expedido pela CNEN. 

h) Outros: existem outros documentos previstos por outras legislações, conforme o produto transportado, ou município por onde o 
veículo transitar. Há também documentos previstos pela Polícia Federal, para produtos utilizados no refino e produção de substâncias 
entorpecentes e de órgãos de Meio Ambiente, para o transporte de resíduos. No município de São Paulo, para o transporte de alguns 
produtos, deve-se portar a Autorização Especial para o Transporte de Produtos Perigosos. 

 

Na próxima edição deste boletim falaremos sobre os riscos, os cuidados e o atendimento inicial em caso de acidentes. 

 



 Dicas de saúde 

Trânsito - muita calma nesta hora! 
O trânsito, em hora de pico, é um ótimo teste para saber a quantas andam o seu auto controle. Você tem duas opções: ou se transforma 
num cidadão nervoso e irritado, ou mantém a calma e paciência. 
A segunda opção parece ser a mais saudável! 
 
Algumas dicas podem auxiliá-lo: 

Saia de casa com um tempo razoável de antecedência para evitar que até os semáforos o irri-
tem.  

Escolha caminhos alternativos. Trafegar por avenidas movimentadas durante o horário de 
pico é aumentar as chances de se aborrecer.  

Se você já saiu aborrecido de casa, prefira pegar um táxi ou ônibus. Quando estamos mal 
emocionalmente, nossa atenção e concentração ficam prejudicadas.  

A música ambiente no carro pode ser um bom recurso para ajudar no relaxamento. Mas evite 
manter o volume mais alto que o barulho da rua.  

Procure mentalizar boas coisas enquanto espera aliviar o tráfego. Mas não esqueça que você 
precisa estar atento ao movimento.  

Planejamento das férias, final de semana, listas de compras de supermercado, podem ser fei-
tos mentalmente enquanto espera o carro da frente acelerar;  

Não faça do seu carro uma armadura para você sair insultando os motoristas imprevidentes. 
Conte até dez antes de gritar ou fazer gestos obscenos. Quem sai perdendo é você.  

Faça exercícios respiratórios. Inspire o ar, prenda-o por alguns segundos e solte-o pela boca. 
Isso ajuda a acalmar.  

Evite manter o pé fixo na embreagem por muito tempo. Use o freio de mão por alguns instantes, enquanto espera a fila de carros 
andar ou o sinal abrir. Mova os pés para cima e para baixo, para não provocar dores.  

Evite o celular quando estiver ao volante.  

Comer bem é o segredo da longevidade 
Se você quer chegar em forma à terceira idade, deve cuidar do que se está comendo desde cedo. Para isso, siga essa receita: 

Não pule refeições e acostume-se a fracioná-las em lanches rápidos como frutas, iogurte e gelatina  

Em sua salada, combine as cores dos legumes e verduras, pois alguns são mais completos em nutrientes 
do que outros  

O consumo de legumes, verduras e frutas e cereais integrais deve estar em primeiro lugar na sua dieta  

Coma frutas. As mais saudáveis são mamão, laranja, manga, caqui, acerola e melão  

Diminua a quantidade de gordura ingerida. Prefira carnes magras e leites desnatados. Afasta-se das fritu-
ras.  

Reduza o consumo de açúcar refinado  

 Evite a ingestão de álcool e diminua o consumo de cafeína  

Beba muita água e mantenha o organismo hidratado 

Cuidados para entrar em forma sem riscos 
Antes de fazer qualquer exercício físico, é importante fazer uma avaliação física completa. Boa parte das academias de ginástica dis-
põem de profissionais especializados em medicina esportiva, mas se você pretende fazer exercícios físicos 
sozinho, converse com seu médico. 
Na avaliação física, além de perguntas sobre o seu histórico de saúde, é pedido um teste de resistência feito 
na esteira - acompanhado de equipamentos que medirão a sua capacidade respiratória e cardíaca. O teste de 
resistência consiste em correr por alguns minutos em uma esteira com o acompanhamento de um equipa-

mento que mede o número de batidas do coração. No teste de força, o avaliado usa 
alguns exercícios com pesos, levantando-os ao máximo suportado pelo seu corpo. 
Depois dos 35 anos, o ideal é fazer um check-up completo antes de começar a fazer 
atividade física. É importante saber se você tem algum problema cardiovascular ou nas articu-
lações, para evitar que os exercícios, ao invés de benefícios, só piorem seu estado de saúde. 
Aproveitar todas as vantagens que a atividade física traz para a nossa saúde depende da pro-
gressividade. Comece devagar e, aos poucos, aumente o ritmo. Você deve obedecer seus limi-
tes. Faça alongamentos e aquecimento antes de começar e ao final, repita a sessão de alonga-

mento. Se começar a sentir dores, procure ajuda médica. 
 

 

 

Fonte: portal da UNIMED 
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“Sou o resultado daquilo que eu 
penso de mim mesmo!” 
 

“Quanto mais eu rezo, mais assom-
bração me aparece!” 

 
“Muitos são os chamados, poucos são 
os escolhidos!” 

“Rastreado por Deus!” 

Frases de pára-choque 

 
 
Reunião de transporte da Innova   
 
Na reunião de transporte de maio da Innova Petroquímica, além dos assuntos relativos ao SMS e de 
rotina. Foi destacado (novamente) o alto índice de reincidência de desvios registrados nos discos de 
tacógrafo, sendo que, na próxima reunião será novamente apresentado a lista dos condutores que 
mais apresentaram desvios e, no caso dos reincidentes, os mesmos serão impedidos de carregar na 
Innova. 
Também foi comentado e elogiada a iniciativa da IDF em levar o Projeto Despoluir até a Innova e ajudar na formalização de parceria 
entre as partes. Outro item de destaque foi  o trabalho de check list que a Apisul vem realizando com os motoristas, onde, aleatoriamen-
te, os técnicos da Apisul abordam os caminhões nos postos de combustível ou nos PC’s, para a verificação de vários itens do gerencia-
mento de risco. 
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As “faces” da IDF 
Jair César da Silva trabalha a 3 anos como agregado da IDF, é casado 
com Sueli, e seus filhos são: Willian e Caroline. Gosta de ver filmes nas 
horas vagas. Luiz Heleno Alves é casado com a Jozane, tem dois filhos, 
a Milena e o Mateus, trabalha a 8 anos como agregado da IDF e o seu 
passatempo favorito é passear com a família. Neri Jacob Hendler é 
agregado da IDF à 10 anos, casado com Marisa, Martiel e Cristiele são 
os filhos deles. Gosta de dançar e jogar sinuca para passar o tempo. 

O recado que eles nos deixam é: “quando pegamos a estrada valoriza-
mos a vida, pois, ela não tem valor. As nossas atitudes refletem na se-
gurança e isto poucos dão importância”. 

 

Jair  Luiz Heleno Neri  

Obama na cozinha: 
Humor 


