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01  de dezembro de 2010 

Agenda: 
Dia internacional da luta contra a AIDS: 01 de dezembro 

Dia da Justiça e dia mundial da Imaculada Conceição: 08 de dezembro 

Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 10 de dezembro 

Dia de Santa Luzia: 13 de dezembro 

Início do verão: 22 de dezembro 

Natal: 25 de dezembro 

Dia do Salva-vidas: 28 de dezembro 

Dia de São Silvestre e Reveillon: 31 de dezembro 
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  Universal, abrangente, calorosa,  assim é a festa de Natal, que en-
volve a todos. Uma das mais coloridas celebrações da humanidade, 
é a maior festa da cristandade, da civilização surgida do cristianismo 
no Ocidente. Época em que toda a fantasia é permitida. Não há 
quem consiga ignorar a data por mais que conteste a importação 
norte-americana nos simbolismos: neve, Papai Noel vestido com 
roupa de lã e botas, castanhas, trenós, renas.  
Até os antinatalinos acabam em concessões, um presentinho aqui, outro acolá. Uma estrelinha de Be-
lém na porta de casa, uma luzinha, um mimo para marcar a celebração da vida, que é o autêntico senti-
do da festa. Independente do consumismo, tão marcante, o Natal mantém símbolos sagrados do dom, 
do mistério e da gratuidade.  
Na origem, as comemorações festivas do ciclo natalino vêm da distante Idade Média, quando a Igreja 
Católica introduziu o Natal em substituição a uma festa mais antiga do Império Romano, a festa do 
deus Mitra, que anunciava a volta do Sol em pleno inverno do Hemisfério Norte. A adoração a Mitra, 
divindade persa que se aliou ao sol para obter calor e luz em benefício das plantas, foi introduzida em 
Roma no último século antes de Cristo, tornando-se uma das religiões mais populares do Império.  
A data conhecida pelos primeiros cristãos foi fixada pelo Papa Júlio 1º para o nascimento de Jesus 
Cristo como uma forma de atrair o interesse da população. Pouco a pouco o sentido cristão modelou 
e reinterpretou o Natal na forma e intenção. Conta a Bíblia que um anjo anunciou para Maria que ela 
daria a luz a Jesus, o filho de Deus. Na véspera do nascimento, o casal viajou de Nazaré para Belém, 
chegando na noite de Natal. Como não encontraram lugar para dormir, eles tiveram de ficar no está-
bulo de uma estalagem. E ali mesmo, entre bois e cabras, Jesus nasceu, sendo enrolado com panos e 
deitado em uma manjedoura. Pastores que estavam próximos com seus rebanhos foram avisados por 
um anjo e visitaram o bebê. Três reis magos que viajavam há dias seguindo a estrela guia igualmente 
encontraram o lugar e ofereceram presentes ao menino: ouro, mirra e incenso.  
Simbologia 
Desde a sua origem, o Natal é carregado de magia. Gritos, cantigas, forma rudimentar do culto, um rito de 
cunho teatral, o drama litúrgico ou religioso medieval ganha modificações no decorrer dos séculos. Dos 
templos, a teatralização ganha praças, largos, ruas e vielas, carros ambulantes, autos sacramentais e natali-
nos. Os dignatários da Igreja promoviam espetáculos. Na evolução da história está a compreensão de todos 
os símbolos de Natal. 

 Árvore - Representa a vida renovada, o nascimento de Jesus. O pinheiro foi escolhido por suas folhas 
sempre verdes, cheias de vida. Essa tradição surgiu na Alemanha, no século 16. As famílias germânicas en-
feitavam suas árvores com papel colorido, frutas e doces. Somente no século 19, com a vinda dos imigran-
tes à América, é que o costume espalhou-se pelo mundo. 

 Presentes - Simbolizam as ofertas dos três reis magos. Hábito anterior ao nascimento de Cristo. Os ro-
manos celebrava a Saturnália em 17 de dezembro com troca de presentes. O Ano Novo romano tinha dis-
tribuição de mimos para crianças pobres. 

 Velas - Representam a boa vontade. No passado europeu, apareciam nas janelas, indicando que os mora-
dores estavam receptivos. 

 Estrela - No topo do pinheiro, representa a esperança dos reis-magos em encontrar o filho de Deus. A 
estrela guia os orientou até o estábulo onde nasceu Jesus. 

 Cartões - Surgiram na Inglaterra em 1843, criados por John C. Horsley que o deu a Henry Cole, amigo 
que sugeriu fazer cartas rápidas para felicitar conjuntamente os familiares. 

 Comidas típicas - O simbolismo que o alimento tem na mesa vem das sociedades antigas que passavam 
fome e encontravam na carne, o mais importante prato, uma forma de reverenciar a Deus. 

 Presépio - Reproduz o nascimento de Jesus. O primeiro a armar um presépio foi São Francisco do As-
sis, em 1223. As ordens religiosas se incumbiram de divulgar o presépio, a aristocracia investiu em monta-
gens grandiosas e o povo assumiu a tarefa de continuar com o ritual.   
 

Fonte: Portal da educação  

      Natal 
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Dicas de segurança no trânsito 

 
 Má postura piora estresse no trânsito 

Depois de passar muito tempo preso no trânsito, você se sente dolorido e es-
tressado. São sintomas normais de quem ficou excessivamente na mesma posi-
ção, mas que podem ser minimizados se você souber corrigir sua postura ao 
volante. Quando o carro está em movimento, seu corpo está sujeito a forças 
diferentes daquelas que atuam com você sentado em uma cadeira ou em pé. 
Ficar sem apoio para as costas, sentar-se muito próximo ou muito distante do 
volante são atitudes que podem trazer dor e piorar o estresse causado pelo 
trânsito. 

"O ideal é que o assento apóie toda a extensão das costas, mas, caso isso não seja possível, um pequeno traves-
seiro pode ajudar", alertou o ortopedista Harsha hedge, que fez um estudo com motoristas estressados de Mum-
bai, na Índia. "A cabeça deve ficar assentada no apoio de cabeça e o banco deve ficar inclinado em um ângulo 
um pouco maior que 90 graus", explicou. Já as pernas precisam ficar dobradas em um ângulo entre 30 e 45 graus 
nos joelhos. 

Outro veneno para a postura ao dirigir é deixar a carteira em um dos bolsos traseiros, algo típico dos homens. A 
presença dela desequilibra os dois lados do corpo (e consequentemente a coluna), por mais fina que a carteira 
seja. Use o porta-luvas ou o bolso da jaqueta para guardá-la. Para as mulheres, evitar o salto alto é bom não ape-
nas para evitar acidentes, mas também para manter o ajuste correto da posição. 

   

6 ensinamentos da ioga para enfrentar o trânsito 

Um dos conceitos fundamentais da ioga é de que tudo é neutro – são 
nossas reações, positivas ou negativas, que transformam a realidade. 
Ou seja: a mesma pessoa que se enfurece num dia por ficar presa num 
congestionamento pode encarar um engarrafamento igual de forma 
muito mais leve, em outro dia. "Conhecer o motivo dessa diferença de 
um dia para o outro é uma oportunidade para o crescimento pessoal", 
opina o norte-americano The Pure Heart of Yoga: Ten Steps to Trans-
formation (sem tradução no Brasil). O guru aconselha seis passos aos 
motoristas para enfrentar com mais leveza o trânsito. Eles devem ser 
aplicados diariamente, de preferência um pouco antes de dormir. 

1. Pense no estresse mínimo do dia – algo tão simples quanto um congestionamento é muito melhor do que uma 
catástrofe enorme. 

2. Defina a emoção que você sentiu naquela situação. Coloque a sensação em uma frase: "eu senti frustração-
/tristeza/ansiedade/raiva enquanto estava parado no trânsito." 

3. Considere que a situação podia ser neutra. O trânsito é só trânsito. Ele não força você a ter uma emoção espe-
cífica - você é quem cria essa emoção. Algumas pessoas gostam de congestionamentos, pois usam esse momento 
para ouvir música, cantar ou fazer uma pausa no trabalho. Note como sua perspectiva sobre uma situação neutra 
afeta sua resposta emocional. 

4. Entenda como suas crenças mais profundas criam suas reações. Por exemplo: "o trânsito é ruim porque não 
tenho tempo suficiente para passar com minhas crianças no final do dia". O tema a ser entendido não é o trânsi-
to, mas o fato de você se sentir sem tempo. 

5. Reavalie como você pode moldar suas crenças para que elas não gerem stress. "Aceito que trabalhar vai afetar 
minha rotina com as crianças. No entanto, esta é a minha vida, a minha história, e tenho de aceitar a maneira co-
mo crio meus filhos". 

6. Permita que as situações estressantes existam. Ao aceitar esse fato, você se verá como uma pessoa sábia, que 
procura entender a neutralidade das situações. 

 
 

Fontes: Você e o trânsito e  MS 
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 Bebidas que prometem beleza e disposição   
A moda das águas aromatizadas, vendidas como "poções de beleza", que prome-
tem benefícios à pele, cabelo, unhas, maior disposição e concentração está a todo 
vapor nos últimos meses. As garrafinhas de menos de 500 ml só não tem a ver é 
com o bolso de muita gente já que custam em média R$ 4,00 - e não devem substi-
tuir um prato de comida.  
Quem opta por ingerir essas bebidas, atraído pela isenção de calorias, pode estar 
deixando de lado o consumo de fibras, vitaminas e de se alimentar com frutas, le-
gumes e verduras. "Esse tipo de bebida é um complemento, elas não terão nenhum 
benefício se você descuidar da alimentação, acreditando que as águas são mágicas", 
explica a nutricionista Ana Paula Souza. Além disso, o consumo delas tem restri-
ções para crianças, gestantes, mulheres que estão amamentando, idosos e portadores de enfermidades, que devem consultar 
um médico antes de consumi-los. Confira o que você pode acrescentar à sua dieta para obter os mesmos benefícios da in-
gestão dessas bebidas, além de receitas de sucos naturais que valem por uma dessas garrafinhas.  
 
Segredo das fórmulas 
Mas, afinal, qual a formulação desses drinques que prometem tantas maravilhas? Algumas das tais bebidas possuem, além 
de frutas e ervas (que tem propriedades benéficas à saúde), vitaminas, minerais, como cobre e manganês, antioxidantes, 
colágeno, que tem como funções principais formar as fibras que dão sustentação à pele e aminoácidos como a taurina, que 
auxilia na remoção de impurezas do fígado.  
No entanto, podemos encontrar todas essas substâncias na alimentação do dia a dia, e sem conservantes e corantes, como a 
maioria dessas bebidas prontas. “Se consumido moderadamente, por exemplo, um copo ao dia, poderá não haver proble-
mas à saúde. Tudo que é industrializado, sofre processo químico de conservação, mas o que é natural é mais saudável”, diz 
a nutricionista Ana Paula Souza. Entre os estudiosos, há controvérsias sobre os reais efeitos dos aditivos alimentares para a 
saúde. Mas acredita-se que, em longo prazo, os conservantes podem aumentar o risco de câncer e hiperatividade, e os co-
rantes seriam responsáveis por alergias e contaminação por metais pesados. Sem falar no aspartame, um composto químico 
que serve como adoçante e está diretamente relacionado a causa de vários casos de câncer no mundo. Assim sendo, não 
custa evitar ao máximo essas substâncias.  
 
Antioxidantes 
Eles são responsáveis por combater os radicais livres, moléculas continuamente produzidas pelas nossas células através de 
processos metabólicos e, por isso, são também chamados de "nutrientes antienvelhecimento".  
Os antioxidantes podem ser encontrados na maior parte das frutas frescas. "As mais ricas são as cítricas, que têm vitamina 
C, como a laranja, acerola, abacaxi e também o açaí, uvas, kiwi e morango", diz a nutricionista.  
Os alimentos ricos em selênio também têm boas doses de antioxidantes. A castanha-do-pará é rica em selênio, que previne 
e retarda o envelhecimento ou o chamado endurecimento dos tecidos pela oxidação e contribui para manter a elasticidade 
natural da pele.  
 
Colágeno 
O colágeno tem como principais fontes os alimentos ricos em proteínas de origem animal, mas pode também levar uma 
mãozinha da vitamina C, pois ela ajuda na formação das fibras de colágeno, responsáveis pela sustentação e elasticidade da 
pele.  
Além disso, o colágeno, que vai sendo gradualmente perdido - e, sem ele, as unhas e o cabelo também ficam quebradiços e 
sem brilho - pode também ser reposto através da opção em pó (para beber diluído na água ou sucos) ou em cápsula, extraí-
do do osso e da cartilagem do boi e vendido principalmente em lojas de produtos naturais ou farmácias de manipulação. 
De acordo com Ana Paula, 5 gramas ao dia são suficientes.  
Os minerais, cobre e manganês, também estimulam a produção de colágeno e são bons cicatrizantes. Para encontrá-los, 
basta consumir amêndoas, feijões, lentilha, nozes e grão-de-bico.  
 
Taurina 
A taurina é um aminoácido, substância fundamental na construção dos tecidos, formação de anticorpos e combate a vírus e 
bactérias, além de participarem das atividades dos músculos. A taurina tem efeito desintoxicante, facilitando a excreção de 
substâncias pelo fígado. Ela também intensifica os efeitos da insulina, contribuindo para o funcionamento do metabolismo 
de glicose.  
A ingestão de proteínas é a principal fonte de aminoácidos, mas a taurina também pode ser encontrada na versão em pó. 
"Não existe recomendação diária estabelecida para a taurina, mas as quantidades estimada é de 3 a 6 gramas dia", explica 
Ana Paula.   
                                                                                                                                                                             Fonte: Sis saúde 
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Mensagem dos setores operacional e comercial matriz 
“Que este Natal, nos faça repensar na vida e na humanidade, no planeta e na existência co-
mo um todo. Que a paz consiga vencer trazendo bons ventos e bons tempos”. 
 

Mensagens dos setores operacional e comercial da filial SP 
Desejo que neste Natal, façamos a soma dos "S": Sabedoria + Sensibilidade + Serenidade 

+ Segurança + Satisfação = SUCESSO. Feliz Natal  Família IDF. 

 
Neste Natal Papai Noel desistiu das Renas.... Nós da IDF faremos todo o transporte para 
ele.... Transportaremos todas as alegrias, todas as esperanças, todo empenho e esforços e  
um caminhão exclusivo para o transporte do Sucesso que teremos no Ano que inicia...  

Obrigado pela Parceria Papai Noel! Inspiração Dedicação Fidelidade.               
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Humor 

Mensagem de Natal da Coordenação de SSMAQ e Diretoria 
O ano de 2010 está se encerrando repleto de realizações. Nós, da IDF Transportes, temos 
muito que comemorar: a consolidação da filial em SP; estamos abrindo uma filial em Araucá-
ria, no PR; conquistamos mais clientes e tivemos retornos positivos e incentivadores dos nos-
sos clientes antigos. Tudo isso se deu devido ao compromisso e comprometimento de toda a 
equipe, que demonstrou profissionalismo e vontade de crescer, com desenvolvimento pauta-
do na qualidade de nossas relações e serviços, aliados ao respeito com o meio ambiente e um 
viés norteado na segurança e saúde. Os condutores profissionais, funcionários e agregados, 
firmaram essa parceria em busca da excelência na prestação de serviços, sendo que, sem eles, 
isso não seria possível. Aos amigos, parceiros, colaboradores e fornecedores, desejamos um 
ótimo natal e um 2011 melhor ainda. Que, no próximo ano, possamos colher mais e melho-
res realizações. O nosso muito obrigado e Boas Festas à todos! 

“Precisa-se de doméstica que enten-
da de caminhão” 

“ Aos que falam de mim pelas 
costas, obrigado. É sinal que esta-
mos sempre na frente ” 

“Se você não é inteligente, seja 
engraçado” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 


