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02  de julho de 2010 

Agenda: 
Dia do bombeiro brasileiro: 02 de julho 

Dia do engenheiro florestal: 12 de julho 

Dia da Liberdade de pensamento: 14 de julho  

Dia de proteção as florestas: 17 de julho 

Dia internacional da amizade: 20 de julho 

Dia do guarda rodoviário: 23 de julho 
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No dia 02 de julho comemora-se o dia do bombeiro, uma corporação da 
Defesa Civil que se encontra, em alguns estados, diretamente ligada à Polícia 
Militar. Mas não podemos esquecer dos bombeiros civis e voluntários. 
A data foi decretada oficialmente no Brasil no ano de 1954, e hoje já somam 
cento e cinquenta e dois anos de existência. 

Os primeiros registros dos serviços do Corpo de Bombeiro no Brasil surgiram no ano de 1856, quando o impe-
rador D. Pedro II assinou um decreto que caracterizava a diminuição dos incêndios. 
Antes da criação dessa corporação, as pessoas apagavam os incêndios con-
tando com a ajuda de vizinhos e amigos, além de contar com a boa sorte de 
se encontrar água em abundância na localidade. As latas iam passando de 
mão em mão, até chegarem ao local do incêndio, de forma bem simples e 
arriscada, podendo causar maiores danos, em razão da falta de preparo das 
pessoas. 
Hoje em dia podemos acessar o corpo de bombeiros através do telefone 
193, um número que atende localidades de todo o país. Mas esse número 
deve ser preservado de trotes e brincadeiras de mau gosto, pois podem atra-
palhar no salvamento de vidas que estejam em perigo. 
A profissão de bombeiro envolve muita nobreza, fibra e coragem. Colocar 
em risco a própria vida para salvar outras, é uma atitude que deveria ser 
mais valorizada. 
Nada mais justo que uma data em honra dessas pessoas sensíveis às necessi-
dades do próximo e, engajados no desejo de servir bem a comunidade. Al-
gumas situações em que os bombeiros atuam são: resgate em acidentes, 
colisão de veículos, atropelamentos, casos clínicos urgentes e remoção de 
cadáveres, entre outros. São essenciais nas praias, como salva-vidas e observadores do mar. Também analisam a 
segurança de projetos e fazem vistorias de obras, realizam busca e salvamento em matas e florestas, auxiliam na 
captura de animais, monitoram e auxiliam na derrubada legal de árvores e muito mais!  Preservando vidas, cada 
um de nós pode fazer a sua parte, através de pequenos atos, como por exemplo: 
 

- Evite arrombar janelas e portas em caso de incêndio antes da chegada dos bombei-
ros. A penetração do ar irá ativar as chamas. 
- Não interfira nos serviços de extinção de incêndios. Isto é tarefa dos bombeiros. 
(Pessoas sem o devido treinamento podem se machucar). 
- Motorizado ou mesmo a pé, assim que ouvir as sirenes das viaturas do Corpo de 
Bombeiros, imediatamente facilite a passagem 
- Não estacione o seu carro junto ao hidrante de 
coluna ou em áreas reservadas para o Corpo de 
Bombeiros.  
- Não sobrecarregue tomadas elétricas, cuide da 
validade das válvulas e mangueiras de gás, não 
deixe produtos de limpeza ao alcance de crianças e 

animais, tenha cuidado com fontes de calor, etc. 
 
Com diz o velho jargão: “o combate ao incêndio acontece quando falha a 
prevenção!” 

 
 
 

 
 

Fontes: Brasil Escola e Bombeiros Emergência 

      Dia do Bombeiro Brasileiro 

Dia de São Cristóvão e dia do motorista: 25 de julho 
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Férias de julho: precaução é o melhor caminho  
Na hora de pegar a estrada para viajar – prática muito comum durante o mês de julho, por conta do inter-
valo escolar – é importante tomar alguns cuidados básicos, que começam pela revisão do veículo e certifi-
cação de que todos os passageiros estão seguros. 

Neste caso, a prevenção faz toda a diferença. Embora as falhas mecânicas correspondam a uma pequena 
parcela das causas de acidentes, a manutenção do motor, pneus e freios pode impedir colisões. Nenhum 
planejamento ou cuidado com o veículo, no entanto, é suficiente, caso o motorista e os passageiros igno-
rem as leis de trânsito. Usar os dispositivos de segurança, respeitar a sinalização e dirigir dentro dos limites 
de velocidade são exigências mínimas. 

Segundo o DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), em 2008, foram registradas 22.472 víti-
mas não fatais de acidentes de trânsito, com idade entre zero e 12 anos e 802 vítimas fatais de mesma faixa etária. O tema da campanha 
da Semana Nacional de Trânsito do Denatran destaca a importância do uso do cinto de segurança - uma medida simples que pode sal-
var vidas. O uso do cinto pelo condutor e pelo passageiro do banco dianteiro reduz em 50% o risco de morte em uma colisão de trânsi-
to. 

Apesar disso, um estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia indica que apenas 11% dos passageiros utili-
zam o cinto no banco traseiro. O risco de morte de um condutor utilizando o cinto de segurança, como resultado de um passageiro do 
banco traseiro sem cinto, é cinco vezes maior do que seria se esse passageiro estivesse retido pelo cinto. 

Segundo Marcus Romaro, técnico de experimentação e segurança viária, o uso do cinto de segurança aliado a outros dispositivos, é 
bastante eficaz: “O cinto de segurança proporciona um alto índice de proteção, porém, dependendo da intensidade da colisão, existem 
casos em que o peito do motorista ou do passageiro pode tocar o volante ou até mesmo o painel. Nessas situações, o airbag atua mini-
mizando ainda mais os riscos de lesões graves e/ou fatais. Além de segurar o corpo dos ocupantes para dar tempo que a bolsa do air-
bag infle totalmente, o cinto de segurança garante a trajetória segura do condutor em direção à bolsa”. 

Dados do CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária) (2008) apontam que, considerando apenas os condutores de automó-
veis e caminhonetas, o potencial do airbag pode salvar a vida de aproximadamente 490 pessoas (1,4% dos 35 mil que morrem por ano, 
segundo dados oficiais) que, hoje, morrem no trânsito do Brasil, ou evitar ferimentos em mais de 10 mil pessoas, em média, proporcio-
nando um impacto econômico positivo de cerca de 315 milhões de reais por ano. Isso significa que, se a taxa de adesão ao uso do cinto 
de segurança aumentasse em 10%, aproximadamente 1.600 mortes poderiam ser evitadas por ano. 

Fontes: DENATRAN e CESVI Brasil 
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O Treinamento dos olhos pode reduzir distração dos motoristas 
O treinamento, segundo os pesquisadores, permite que os motoristas se distraiam menos e fiquem menos confusos 
com objetos que surgem rapidamente, com potencial para evitar acidentes  

Cientistas canadenses descobriram que é possível treinar os olhos dos motoristas para que eles acompanhem me-
lhor outros veículos, pedestres, e qualquer outro objeto importante enquanto dirigem. 

O treinamento, segundo os pesquisadores, permite que os motoristas se distraiam menos e fiquem menos confusos com objetos que 
surgem rapidamente, com potencial para evitar acidentes. 

Como ver mais 

"A questão é como fazer com que as pessoas vejam mais, respondam mais rapidamente e sejam capazes de evitar erros que ocorrem 
quando elas perdem seus alvos de vista," explica Adriane Seiffert, da Universidade de Vanderbilt. Os pesquisadores usaram monitores 
especiais para testar hipóteses específicas sobre como as pessoas usam a percepção de movimento para monitorar objetos.  

A expectativa era de que as pessoas utilizassem tanto a velocidade quanto a direção do movimento para fazer um rastreamento preciso 
dos objetos. No entanto, eles descobriram que as pessoas usam basicamente a direção do movimento. 

Seguir o alvo 

Em uma série de outros três experimentos, os participantes tinham que acompanhar um subconjunto de vários objetos em movimento, 
simulando os carros e pedestres no trânsito. Os dois primeiros experimentos mostraram que os participantes geralmente olham para o 
centro do grupo de objetos em movimento, dando olhadas rápidas para alvos específicos, uma estratégia chamada de comutação do 
alvo central. O terceiro experimento, mediu a precisão do rastreamento de duas estratégias diferentes, a comutação do alvo central e o 
olhar direto para o alvo. 

Atenção ao dirigir 

Segundo Seiffert, os resultados revelaram que as pessoas acompanham melhor múltiplos objetos quando olham para o centro do grupo 
de objetos em movimento. "Isto pode parecer um contrassenso porque olhar para cada um dos alvos pode parecer a melhor estratégia," 
disse Seiffert. "Isto tem importantes repercussões sobre como as pessoas são treinadas para dirigir um carro." 

"Um melhor entendimento de como o padrão dos movimentos oculares pode reduzir os erros de rastreamento pode ajudar a desenvol-
ver estratégias para reduzir os riscos de acidentes automobilísticos," prevê a pesquisadora. 

 

Fonte:  Diário da saúde 
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Emergência no transporte de produtos perigo-
sos: o primeiro no local 
Em continuidade ao conteúdo abordado na edição passada deste boletim, iremos ver 
alguns itens importantes em casos de acidentes envolvendo veículos transportando 
produtos perigosos. 

Os veículos que transportam produtos perigosos são identificados pelo uso de sim-
bologia externa, conforme a NBR 7500, que são compostos, basicamente, de painel 
de segurança afixado nas laterais, na frente e na traseira e, com exceção de em alguns 
casos, pelo porte do rótulo de risco, afixado nas laterais e traseira. Observe que não 
são apenas os caminhões tanque que transportam produtos perigosos. Os caminhões 
de carroçaria aberta e fechada transportam tambores, bombonas, botijões e cilindros. Os rótulos de risco identificam a classe de risco 
do produto e os painéis de segurança, através de números identificam seus riscos e o produto transportado conforme a classificação da 
ONU. Quando o painel de segurança não portar números, significa que no veículo encontram-se vários produtos.  

 Se, durante a viagem, você se deparar com um acidente envolvendo esses produtos: 

1- Não se aproxime, nem mesmo para tentar socorrer o motorista. Existem produtos que liberam gases incolores e inodoros e você 
corre o risco de se intoxicar gravemente, podendo ser fatal. Mantenha-se em posição que o vento fique pelas costas, para não trazer 
vapores ou gases em casos de vazamento; 

2– Sinalize o local para evitar outros acidentes; 

3- Anote em um papel os números que estão no painel de segurança e 
a cor do rótulo de risco. Tenha o cuidado para não anotar errado, 
pois a inversão de apenas um número poderá prejudicar o atendimen-
to a emergência por parte das equipes de socorro. Procure verificar se 
há vazamento de líquido ou gases; 

4- Tente avisar os motoristas que viajam no sentido contrário ao seu 
para que não se aproximem do local e avise a Polícia Rodoviária e o 
Corpo de Bombeiros, através dos telefones 190 e 193 ou da primeira 
viatura que encontrar, informando os números anotados, a rodovia e 
o km exato do local do acidente; 

5- Se for possível e com ajuda de outros motoristas, tente impedir a 
aproximação de curiosos, porém não permita que ocupem o acosta-
mento da rodovia, pois as equipes que atenderam a emergência neces-
sitam ter acesso livre ao local; 

6- Caso o motorista esteja consciente, lembre-o que ele deve manter 
em mãos um documento chamado Ficha de Emergência, a fim de 
entregar as autoridades públicas, assim que chegarem; e 

 7- Após esse socorro inicial, afaste-se o mais distante possível do 
local. O vento pode espalhar a nuvem tóxica. Adotando esses proce-
dimentos, com certeza você estará salvando muitas vidas e contribu-
indo para o pronto atendimento da emergência.   

 

 

 

 

 

 

Fontes:DENATRAN e CETESB 
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“Meu caminhão é rastreado por uma 
empresa boa e eu pela minha patroa!” 
 

“Não me dê conselhos, porque sei 
errar sozinho” 

 
“Para quem está afundando, jacaré é 
tronco!” 

“Me diga com quem tu andas que eu 
digo quantos são!” 

Frases de pára-choque 

 
Reunião de transporte da Innova   
 
Na reunião de transporte junho da Innova Petroquímica, além dos assuntos relativos ao SMS e o reforço 
das questões abordadas na reunião anterior, tais como o check list realizado pela a Apisul, a importância de 
se combater os desvios encontrados nos discos do cronotacógrafo, a possibilidade de impedimento dos 
motoristas que reincidirem nesses desvios, foi dado o resultado da concorrência entre as empresas para a 
operação do porto de Santos. A auditoria que será realizada pela Innova nos transportadores foi confir-
mada, e o dia de realização na IDF Transportes, será em 04 de agosto próximo. 
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Humor 

Dia do motorista 
 
Profissional tão importante e ao mesmo tempo muito discriminado. Se 
não fosse você as riquezas do nosso país estariam estagnadas. Levante a 
cabeça e mostre a sociedade o teu potencial valor, mostre que assim co-
mo qualquer profissional que se preze, você também tem conhecimento 
além de experiência, mostre que a atualização e a reciclagem fazem parte 
do teu processo contínuo de evolução e dos teus programas de treina-
mento. Mostre a todos que o ato de dirigir, com segurança e responsabi-
lidade, não é para qualquer um, principalmente se considerarmos a reali-
dade das nossas vias brasileiras. 
E é justamente no dia de São Cristóvão, o teu padroeiro, que você é lem-
brado, portanto, assim como o protetor dos viajantes, proteja também a 
tua vida e a dos demais que te rodeiam. Dirija com consciência da tua 
importância e  da tua responsabilidade. Parabéns! 

 

 Emerson Lopes 
Coordenador de SSMAQ 


