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01  de setembro de 2010 

Agenda: 
Independência do Brasil: 07 de setembro 

Dia Internacional da Alfabetização: 08 de setembro 

Dia do Administrador: 09 de setembro 

Dia do Operador de Rastreamento: 12 de setembro 

Semana Nacional do Trânsito: de 18 a 25 de setembro 

Dia da Revolução Farroupilha: 20 de setembro 

Dia da Árvore: 21 de setembro 
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A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais im-
portantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português 
e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores 
ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. 
Podemos citar o caso mais conhecido: Tiradentes. Foi executa-
do pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso 
país, durante o processo da Inconfidência Mineira.  
 
Dia do Fico 
Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I recebeu uma carta das cor-

tes de Lisboa, exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos os portugueses insistiam nesta idéia, 
pois pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de D. Pedro impedia este ideal. Porém, D. Pedro 
respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou : "Se é para o bem de todos e felici-
dade geral da nação, diga ao povo que fico." 
 
O processo de independência  
Após o Dia do Fico, D. Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois pre-
paravam caminho para a independência do Brasil. D. Pedro convocou uma Assembléia Constituinte, 
organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou 
também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o " cumpra-se ", ou seja, sem a sua 
aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil, conclamava o povo a lutar pela independência. 
O príncipe fez uma rápida viagem à Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade que 
estavam preocupados com os últimos acontecimento, pois acreditavam que tudo isto poderia ocasio-
nar uma desestabilização social. Durante a viagem, D. Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que 
anulava a Assembléia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. 
Estas notícias chegaram as mãos de D. Pedro quando este estava em viagem de Santos para São Paulo. 
Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou : " Independência ou Morte !". Este fato 
ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a Independência do Brasil. No mês de dezembro de 
1822, D. Pedro foi declarado imperador do Brasil. 
 
Pós Independência  
Os primeiros países que reconheceram a 
independência do Brasil foram os Estados 
Unidos e o México. Portugal exigiu do 
Brasil o pagamento de 2 milhões de libras 
esterlinas para reconhecer a independência 
de sua ex-colônia. Sem este dinheiro, D. 
Pedro recorreu a um empréstimo da In-
glaterra. 
Embora tenha sido de grande valor, este 
fato histórico não provocou rupturas soci-
ais no Brasil. O povo mais pobre se quer 
acompanhou ou entendeu o significado da 
independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de 
renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte D. Pedro I, foi a camada que mais se benefi-
ciou. 
 

Fonte: Brasil Escola  

      Dia da Independência do Brasil 
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 SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2010 

Tema: cinto de segurança e cadeirinha 

 
  A redução das lesões e mortes no trânsito é um desafio mundial. Mais de um milhão de 
pessoas de todas as nações são vítimas fatais de acidentes de trânsito. Segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), há cinco fatores que causam o maior número de mortes e 
lesões no trânsito entre os quais está a não utilização do cinto de segurança.  

No Brasil, em 2008, de acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-
matologia (SBOT), 88% dos ocupantes dos bancos dianteiros de veículos automotores 
utilizam o cinto de segurança. Provavelmente, este comportamento reflete ações de educa-
ção e fiscalização de trânsito que mobilizaram os cidadãos de forma eficiente. Prática de 
notável relevância para segurança do trânsito brasileiro haja vista que o uso do cinto pelo 
condutor e pelo passageiro do banco dianteiro reduz em 50% o risco de morte em uma 
colisão de trânsito. 

Apesar disso,o mesmo estudo realizado pela SBOT indica que apenas 11% dos passageiros utilizam o cinto no banco tra-
seiro. O risco de morte de um condutor utilizando o cinto de segurança, como resultado de um passageiro do banco trasei-
ro sem cinto, é cinco vezes maior do que seria se esse passageiro estivesse retido pelo cinto. 

Os acidentes de trânsito representam a principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Em 2008 foram regis-
tradas 22.472 vítimas não fatais de acidentes de trânsito, com idade entre 0 e 12 anos de idade e 802 vítimas fatais de mes-
ma faixa etária (dados DENATRAN). 

Dentre estes acidentes de trânsito, estão os que vitimam a 
criança na condição de passageira de veículos. Neste caso é 
exatamente o uso do dispositivo de retenção, popularmente 
conhecido como bebê conforto, cadeirinha ou assento de 
elevação, que pode diminuir drasticamente as chances de 
lesões graves – e de morte – no caso de uma colisão. 

O uso do cinto de segurança não é a forma mais segura para 
transporte de crianças em veículos, pois foi desenvolvido 
para pessoas com no mínimo 1,45 de altura. Por este motivo 
é necessário o uso de um dispositivo de retenção adequado 
às condições da criança.  

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) realizou um levantamento de dados constituídos a partir da pesqui-
sa “A balada, a carona e a Lei Seca”, realizado em 2009, em seis capitais brasileiras, onde registrou que apenas 2 em cada 10 
jovens do ensino médio usam SEMPRE o cinto de segurança.  

Nesse sentido, trabalhar pela utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção adequado às condições da cri-
ança é um desafio; um compromisso a ser assumido por todos os profissionais da área. Além de diminuir a taxa de mortali-
dade em acidentes, o cinto de segurança reduz a severidade das lesões sofridas pelos ocupantes do veículo em uma colisão. 
Acrescenta-se ainda que o cinto previne a ejeção de condutor e passageiros do veículo, comum em capotamentos. De acor-

do com o American College of Emergency Physicians, 44% dos passageiros que via-
javam sem cinto e que morreram foram ejetados, parcial ou totalmente, do veículo. 

Importante considerar que a prevenção de mortes e lesões no trânsito a partir da 
utilização do cinto de segurança impacta diretamente nos custos hospitalares e de-
mandas de reabilitação.  

O tema “CINTO DE SEGURANÇA E CADEIRINHA”, da Semana Nacional 
de Trânsito de 2010, possibilitará que os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito promovam, à população em geral, ações de segurança a partir de um aspec-
to pontual. É uma oportunidade para suscitar reflexões, incentivar discussões e criar 
atividades que explorem com profundidade a real importância e necessidade do uso 
do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção adequado às condições da cri-
ança.   

 

 

ALFREDO PERES DA SILVA 
Presidente do CONTRAN e Diretor do DENATRAN 
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           Especialista discute logística na CNT (Confederação 
Nacional do Transporte)  
A falta de investimentos em infra-estrutura de transportes e a carência na formação de pro-
fissionais em logística foram os principais problemas apontados pelo professor de Ciências 
da Gestão e especialista em Gestão Logística na Université de La Méditerranée, Jacques Co-
lin, ao analisar a situação da América Latina no 2º Ciclo de Conferências – CNT/Escola do 

Transporte 2010. Pesquisador do Cret-Log (Centro de Pesquisa de Transporte e Logística), da França, Colin reforçou a 
necessidade de que os países pensem a logística pela ótica da sustentabilidade ambiental, com  prioridade para os investi-
mentos em modalidades de transporte menos agressivas ao meio ambiente como a ferrovia e a navegação de cabotagem 
(ao longo da costa). “A logística pode ter impactos extremamente negativos para o meio ambiente”, advertiu o professor, 
em palestra sobre “Os desafios da logística na América do Sul”. Para o pesquisador francês, a participação dos operadores 
de transporte - na maioria das vezes originários da atividade rodoviária - é importante porque são eles os mais capazes de 
encontrar soluções para agregar os fluxos de transporte, armazenagem e distribuição com menor impacto ambiental.    
 Colin citou como exemplo de política voltada para a sustentabilidade o programa europeu de investimentos, que prevê a 
aplicação de 600 bilhões de euros em 15 anos, com parte dos recursos (225 bilhões de euros) concentrados em 23 projetos 
na área de ferrovias e sete em aeroportos, portos, canais fluviais e no sistema de rastreamento por satélite Galileu. Do total 
programado, ele calcula que 60% serão efetivamente aplicados conforme o previsto.  

A visão nacionalista e as políticas locais de transporte dos 27 países que hoje integram a União Europeia seriam,  porém, na 
opinião do pesquisador, um obstáculo à proposta de integração continental. Essa heterogeneidade tem reflexos na classifi-
cação da matriz de transportes do continente. No segmento de cargas há, por exemplo, a predominância de rodovias na 
Grécia e forte presença da navegação fluvial nos Países Baixos e na Alemanha. 

Embora cite como trunfo para o Brasil e os demais países da América Latina a homogeneidade e a existência de duas lín-
guas principais (o português e o espanhol), Jacques Colin lembra que a situação brasileira embute o problema da prioriza-
ção de investimentos.  

Enquanto os investimentos da China em infraestrutura de transportes correspondem a 17% do PIB (Produto Interno Bru-
to – a soma de tudo o que se produz no país), no Brasil esse índice é de 0,6%, para uma demanda entre 5% e 6% do PIB. 
“Para ir além disso,  seria necessário que vocês tivessem uma ditadura. Um índice de 10% seriam impossível passar em uma 
democracia”, argumentou, em referência ao caso chinês. 

Para o professor, é necessário ao país prudência para não orientar os investimentos logísticos em proveito de outros países, 
em uma réplica do que foi feito no sistema colonial brasileiro.  

Fonte: CNT 

 

Fiscalização do transporte de criança começou no dia 1° 
 No dia 1° de setembro foi iniciada a fiscalização das novas regras para o transporte de criança. A Resolução 277 do CON-
TRAN, publicada em junho de 2008, determina que crianças de até sete anos e meio deverão ser transportadas obrigatoria-
mente no banco traseiro utilizando o dispositivo de retenção. 

Segundo a norma, as crianças de até um ano de idade deverão ser transportadas no equipamento denominado conversível 
ou bebê conforto, crianças entre um e quatro anos em cadeirinhas e de quatro a sete anos e meio em assentos de elevação. 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, as crianças até dez anos devem ser transportadas no banco traseiro. 

Quem descumprir as normas referentes ao transporte de criança está sujeito a penalidade prevista no artigo 168 do Código 
de Trânsito Brasileiro, que considera a infração gravíssima com  a retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. 

Seguindo a norma: 

As crianças menores de dez anos devem ser transportadas no banco traseiro dos veículos utilizando equipamentos de re-
tenção.  

No caso da quantidade de crianças com idade inferior a dez anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro é per-
mitido o transporte da criança de maior estatura no banco dianteiro, desde que utilize o dispositivo de retenção.  

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.  

Para o transporte de crianças no banco dianteiro de veículos que possuem dispositivo suplementar de retenção (airbag), o 
equipamento de retenção de criança deve ser utilizado no sentido da marcha do veículo. Neste caso, o equipamento de re-
tenção de criança não poderá possuir bandejas ou acessórios equivalentes e o banco deverá ser ajustado em sua última po-
sição de recuo, exceto no caso de indicação específica do fabricante do veículo.  

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 cui-
dar de sua própria segurança.  
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Reunião de transporte da Innova   
 

Na reunião ocorrida em agosto, além da apresentação dos indicadores, foi comentado sobre a troca 
da seguradora e o representante da Apisul, o Sr. Carlos Prato, comentou sobre a necessidade de um 
pouco de paciência e atenção por parte das transportadoras neste período de transição e adaptação. 
A tomada de providências frente aos condutores que mais apresentaram desvios, também foi refor-
çada, sendo que, já a partir deste mês, na inércia de uma expressiva demonstração destes no intuito 
de redução dos desvios, os mesmos serão suspensos por um mês. Agora, na primeira quinzena, 
serão divulgadas as notas das auditorias, que será entregue a cada transportador individualmente.  
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Humor 

As “faces” da IDF 
 Leomar Schwanck Borges, tem 32 anos de idade, é agregado na IDF há pouco mais 
de um ano, torce para o inter, tem dez anos de experiência , casado com Renata, gos-
ta de um bom churrasco com a família, passear e sair para dançar.  

Jorge Jari Matos da Rosa, tem 53 anos de idade, colorado, trinta e quatro anos de 
experiência no transporte, há seis  meses é agregado da IDF, casado com a dona Re-
jane, tem  duas filhas: Bárbara e Jeane.  Gosta de passear com a família. 

 

A mensagem que eles nos deixam é a seguinte: por mais tempo de experiência que se 
tenha ela nunca substituirá a necessidade da constante atualização. 

Jorge Leomar 

“A culpa é minha e a coloco em 
quem eu quiser ” 

“A felicidade não é um destino, 
mas uma maneira de viajar ” 

“Algumas derrotas preparam-nos 
para grandes vitórias  ” 

Fonte: parachoquedecaminhao.com.br 

Frases de pára-choque 


