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04  de outubro de 2010 

Agenda: 
Dia da Natureza e dia Mundial dos animais: 04 de outubro 

Dia do Deficiente Físico: 11 de outubro 

Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e do descobrimento da Amé-

rica: 12 de outubro 

Dia do Professor: 15 de outubro 

Dia do Médico: 18 de outubro 
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No dia 12 de outubro, comemoram-se três datas, embora poucos se lembrem de 
todas elas: Nossa Senhora Aparecida, padroeira oficial do Brasil, o Dia das Crian-
ças e o Descobrimento da América. Nosso feriado nacional, no entanto, deve-se 
somente à primeira data, e, embora a devoção à santa, remonte aos idos do sécu-
lo XVIII, só foi decretado em 1980. 
Há duas fontes sobre o achado da imagem, que se encontram no Arquivo da Cú-
ria Metropolitana de Aparecida e no Arquivo Romano da Companhia de Jesus, 
em Roma.  

Segundo estas fontes, em 1717 os pescadores Domingos Martins García, João Alves e Filipe Pedroso 
pescavam no rio Paraíba, na época chamado de rio Itaguaçú. Ou melhor, tentavam pescar, pois toda 
vez que jogavam a rede, ela voltava vazia, até que lhes trouxe a imagem de uma santa, sem a cabeça. 
Jogando a rede uma vez mais, um pouco abaixo do ponto onde haviam pescado a santa, pescaram, 
desta vez, a cabeça que faltava à imagem e as redes, até então vazias, passaram a voltar ao barco reple-
tas de peixes. Esse é considerado o primeiro milagre da santa. Eles limparam a imagem apanhada no 
rio e notaram que se tratava da imagem de Nossa Senhora da Conceição, de cor escura. 
Durante os próximos 15 anos, a imagem permaneceu com a família de Felipe Pedroso, um dos pesca-
dores, e passou a ser alvo das orações de toda a comunidade. A devoção cresceu à medida que a fama 
dos milagres realizados pela santa se espalhava. A família construiu um oratório, que, logo se consta-
tou, era pequeno para abrigar os fiéis que chegavam em número cada vez maior. Em meados de 1734, 
o vigário de Guaratinguetá mandou construir uma capela no alto do Morro dos Coqueiros para abrigar 
a imagem da santa e receber seus fiéis. A imagem passou a ser chamada de Aparecida e deu origem à 
cidade de mesmo nome. 
Em 1834 iniciou-se a construção da igreja que hoje é conhecida como Basílica Velha. Em 06 de no-
vembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez a basílica e deixou para a santa uma coroa 
de ouro cravejada de diamantes e rubis, juntamente com o manto azul. Em 8 de setembro de 1904 foi 
realizada a solene coroação da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e, em 1930, o papa 
Pio XI decreta-a padroeira do Brasil, declaração esta reafirmada, em 1931, pelo presidente Getúlio 
Vargas. 
A construção da atual Basílica iniciou-se em 1946, com projeto assinado pelo engenheiro Benedito 
Calixto de Jesus. A inauguração aconteceu em 1967, por ocasião da comemoração do 250.º Aniversá-
rio do encontro milagroso da imagem, ainda com o templo inacabado. O Papa Paulo VI ofertou à 
santa uma rosa de ouro, símbolo de amor e confiança pelas inúmeras bênçãos e graças por ela conce-
didas. A partir de 1950 já se pensava na construção de um novo templo mariano devido ao crescente 
número de romarias. O majestoso templo foi consagrado pelo Papa, após mais de vinte e cinco anos 
de construção, no dia 4 de julho de 1980, na primeira visita de João Paulo II ao Brasil. 
A data comemorativa de Nossa Senhora Aparecida (aniversário do aparecimento da imagem no Rio) 
foi fixada pela Santa Sé em 1954, como sendo 12 de outubro, embora as informações sobre tal data 
sejam controversas. É nesta época do ano que a Basílica registra a presença de uma multidão incontá-
vel de fiéis, embora eles marquem presença notável durante todo ano. 
A imagem encontrada e até hoje reverenciada é de terracota e mede 40 cm de altura. A cor original foi 
certamente afetada pelo tempo em que a imagem esteve mergulhada na água do rio, bem como pela 
fumaça das velas e dos candeeiros que durante tantos anos foram os símbolos da devoção dos fiéis à 
santa. Em 1978, após o atentado que a reduziu a quase 200 pedaços, ela foi reconstituída pela artista 
plástica Maria Helena Chartuni, na época, restauradora do Museu de Arte de São Paulo. Peritos afir-
mam que ela foi moldada com argila da região, pelo monge beneditino Frei Agostinho de Jesus, embo-
ra esta autoria seja de difícil comprovação. 
 

Fonte: Portal da família  

      Dia 12 de outubro 

http://4.bp.blogspot.com/_7kXIJOd9jGE/Rw-uOT35FFI/AAAAAAAAAB4/U5ky6w5d1HE/s1600-h/Nossa-Senhora-Aparecida.jpg
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IDF e parceiros comemoram a Semana 
Nacional do Trânsito 2010 
.  

Em alusão a Semana Nacional do Trânsito, a IDF Transportes em 
parceria com a Innova e Projeto Despoluir, organizou uma semana 
com ciclo de palestras e plantão tira dúvidas. 

Iniciou-se no dia 27 de setembro e terminou no dia 1° de outubro, 
o evento teve um público total de 132 participantes. Com 09 pales-

tras e um plantão tira dúvidas, a ação pode ser considerada um sucesso, não só pelo contingente, mas também pela boa 
aceitação dos assuntos abordados, assim como a sua diversidade. O programa foi o seguinte:  

27/09 – Manhã: plantão tira dúvidas (Emerson Lopes e Maria Cláudia - SSMAQ da IDF) 

             Tarde: direção econômica ( Emerson Lopes, Professor e Coordenador de SSMAQ da IDF) 

28/09 - Manhã: distúrbios do sono ( Emerson Lopes, Professor e Coordenador de SSMAQ da IDF) 

             Tarde: os 10 mandamentos da saúde ( Dra. Carmem Kauer, Médica do Trabalho da Innova) 

29/09 - Manhã: segurança nas operações ( Éverson Pinheiro,  Coordenador de Transportes da Innova) 

             Tarde: Projeto Despoluir ( Rogério Gonçalves, Técnico do Projeto Despoluir) 

30/09 - Manhã: ergonomia veicular ( Mª Cláudia Carabajal,  Técnica de Seg. do Trabalho e Assistente de SSMAQ da IDF) 

             Tarde: hábitos saudáveis ( Maria Rosebell, Nutricionista especialista em emagrecimento - Innova) 

01/10 - Manhã: cidadania no trânsito ( Emerson Lopes, Professor e Coordenador de SSMAQ da IDF) 

             Tarde: amigo do meio ambiente ( Emerson Lopes, Professor e Coordenador de SSMAQ da IDF) 

 

Além da palestras, foram distribuídos materiais sobre meio ambiente, legislação e educação no trânsito, controle da pressão 
arterial e dicas de saúde. A  técnica de enfermagem da Innova, a Sra. Anísia, verificou a pressão arterial dos condutores e 
interessados.  
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Dia 4 de outubro 
 

 No dia 4 de outubro comemora-se o dia da natureza e o dia 
Mundial dos animais, este teve a data decretada em homena-
gem a São Francisco de Assis.  
Chamamos de ambiente ou natureza o mundo no qual o 
homem vive e que existe independente das atividades do 
mesmo. É tudo aquilo que não foi criado pelo homem, mas 

que constitui o universo, como rios, mares, plantas, florestas, animais, minerais e o próprio homem. Com a evolução, cons-
trução das cidades, das facilidades da vida moderna, o homem passou a modificar a ordem natural da vida no planeta, pre-
judicando o equilíbrio do meio ambiente. 
Agindo de forma predatória, tem destruído a natureza sem se preocupar com os prejuízos que sofrerá num futuro bem 
próximo. São desmatamentos, queimadas, destruição da camada de ozônio, o efeito estufa, dentre vários outros problemas 
que tem causado a extinção de importantes espécies vegetais, além dos animais, prejudicando as cadeias em que os mesmos 
se utilizam para viver. Arara-azul, mico-leão-dourado, lobo-guará, tamanduá-bandeira e vários outros, são animais da fauna 
brasileira que são dificilmente encontrados. É importante que o homem crie consciência ecológica, de que a degradação 
ambiental só trará malefícios para as gerações futuras. Mas em razão da vida moderna, o lixo nas grandes capitais do país 
tem aumentado em quantidades significativas e os aterros sanitários e lixões não mais os comportam. 
A camada de ar que protege a Terra dos raios ultravioleta, a camada de ozônio, tem sido destruída pelo aumento dos meios 
de transporte que circulam no mundo, pela poluição advinda das indústrias, por queimadas, pelo uso excessivo de produtos 
sprays e produtos químicos. Isso ocasiona o aumento da temperatura da Terra, além de causar as chuvas ácidas, tufões, 
tsunamis, terremotos, etc., que provocam grandes problemas à humanidade. 
Criar hábitos que favoreçam a natureza só trará benefícios. Não adianta ficarmos parados esperando grandes projetos dos 
governantes. Pelo contrário do que se pensa, é através de pequenas atitudes que podemos melhorar as condições do plane-
ta, que nunca mais será o mesmo. 
Evitar o uso de produtos descartáveis do tipo plástico, metais e vidros, usar sacolas ecológicas feitas de tecido ou carrinhos 
próprios para feira, não jogar lixos em lugares inapropriados, não jogar papéis de bala ou chicletes nas ruas, latas de cerveja 
e refrigerante nas estradas, etc.; trará ao planeta uma condição melhor de sobrevivência tanto para os homens como para os 
animais. 

Declaração Universal dos Direitos do Animal 
Art. 1º - Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. 
Art. 2º - O homem, como a espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-
los violando este direito; tem obrigação de colocar os seus conhecimentos a serviço dos animais. 
Art. 3º - Todo animal tem direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Se a morte 
de um animal for necessária, deve ser instantânea, indolor e não geradora de angústia. 
Art. 4º - Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem direito a viver livre em seu pró-
prio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem direito a reproduzir-se; Toda privação 
de liberdade, mesmo se tiver fins educativos, é contrária a este direito. 

Art. 5º - Todo animal pertencente a uma espécie ambientada tradicionalmente na vizinhança do homem tem direito a viver 
e crescer no ritmo e nas condições de vida e de liberdade que forem próprias de sua espécie; Toda modificação deste ritmo 
ou destas condições, que forem impostas pelo homem com fins mercantis, é contrária a este direito. 
Art. 6º - Todo animal escolhido pelo homem como companheiro tem direito a uma duração de vida correspondente à sua 
longevidade natural; Abandonar um animal é ação cruel e degradante. 
Art. 7º - Todo animal utilizado em trabalho tem direito à limitação razoável da duração e intensidade desse trabalho, ali-
mentação reparadora e repouso. 
Art. 8º - A experimentação animal que envolver sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, 
quer se trate de experimentação médica, científica, comercial ou de qualquer outra modalidade; As técnicas de substituição 
devem ser utilizadas e desenvolvidas. 
Art. 9º - Se um animal for criado para alimentação, deve ser nutrido, abrigado, transportado e abatido sem que sofra ansie-
dade ou dor. 
Art. 10º - Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem; As exibições de animais e os espetáculos que 
os utilizam são incompatíveis com a dignidade do animal. 
Art. 11º - Todo ato que implique a morte desnecessária de um animal constitui biocídio, isto é, crime contra a vida. 
Art. 12º - Todo ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens, constitui genocídio, isto é, crime 
contra a espécie; A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio. 
Art. 13º - O animal morto deve ser tratado com respeito; As cenas de violência contra os animais devem ser proibidas no 
cinema e na televisão, salvo se tiverem por finalidade evidenciar ofensa aos direitos do animal. 
Art. 14º - Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem ter representação em nível governamental. 
 
Os direitos do animal devem ser defendidos por lei como os direitos humanos. 
                                                                                                                                                     Fontes: Brasil Escola, IBGE e UNESCO 
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Reunião de transporte da Innova   
 

Em setembro, a reunião trouxe alguns aspectos que vão exigir um pouco mais de atenção 
por parte dos condutores: as paradas, seja quais forem, vão implicar em bloqueio do veícu-
lo, tendo em vista o aumento de roubos e furtos nesta época do ano; as paradas de manu-
tenção irão implicar na comprovação da efetiva manutenção realizada no veículo, como 
por exemplo, com a apresentação da nota fiscal. Os veículos que com destino á clientes do 
Rio de Janeiro, serão sempre acompanhados por escolta. A Apisul verificará novos postos 
para paradas autorizadas no trajeto para a região nordeste. Foi chamada a atenção sobre a 
vestimenta, calçados e a conduta adequada dos condutores na Innova. 
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Humor 

As “faces” da IDF 
Maria Cláudia Carabajal Pires, é técnica de segurança do trabalho, casada com Rodrigo, 
trabalha há um mês na IDF como assistente de SSMAQ. Gosta de dançar e ver filmes 
nas horas livres. 

Tiago de Farias Monti, condutor profissional há seis meses, trabalha como condutor 
da frota da IDF. Ver filmes e passear são os seus passatempos favoritos.  

 

A mensagem que eles nos deixam é a seguinte: “Cada dia que passa devemos observar, ouvir e respeitar  tudo que nos é 
ensinado. Afinal, o trânsito para nós  é uma luta  constante, que temos que enfrentar e vencer dia após dia”. 

Tiago Cláudia 

“Mulher bonita já nasce casada. ” 

“Seja legal com os seus filhos, eles 
vão escolher o seu asilo. ” 

“Se a vida fosse boa, ninguém 
nascia chorando.  ” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 


