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01  de junho de 2011 

Agenda: 
Semana Mundial do Meio Ambiente: 01 de junho 

Dia da Ecologia e Mundial do Meio Ambiente: 05 de junho 

Auditoria de SASSMAQ: 07 e 08 de junho 

Dia da Língua Portuguesa: 10 de junho 

Dia do Químico: 18 de junho 

Início do inverno: 21 de junho 

Dia de São João: 24 de junho 

Dia de São Pedro e São Paulo: 29 de junho 
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O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambi-
ente (PNUMA) anunciou que a Índia, uma das eco-
nomias que mais investe em crescimento verde, se-
rá, pela primeira vez, a anfitriã do Dia Mundial do 
Meio Ambiente – WED, no dia 5 de junho de 2011. 

O tema deste ano, “Florestas: a Natureza a seu Ser-
viço“, ressalta a conexão intrínseca entre qualidade 
de vida e saúde dos ecossistemas florestais, e abran-
ge, também, o Ano Internacional das Florestas da 
ONU. A Índia é um país com cerca de 1,2 bilhão de pessoas e boa parte delas exerce forte pres-
são sobre as florestas. Isso ocorre principalmente nas áreas densamente povoadas, onde as pesso-
as cultivam nas margens das florestas e onde as áreas de pastagem contribuem para a desertifica-
ção. Tendo em vista a grande demanda socioeconômica sobre as florestas, o governo indiano en-
controu algumas soluções de como estabelecer um sistema de plantio de árvores para combater a 
degradação dos solos e a desertificação. 

No processo de conservação de seu ecossistema, a Índia introduziu com êxito projetos de moni-
toramento de plantas, animais, água e de outros recursos naturais do país. Lançou, ainda, um pro-
grama de arborização cujas verbas compensatórias são usadas para melhorar o manejo florestal, a 
proteção de áreas verdes e mananciais. 

Sobre a escolha da Índia como o país-sede do Dia Mundial do Meio Ambiente 2011, Achim Stei-
ner, Sub-Secretário Geral da ONU e Diretor Executivo do PNUMA, explica: “Em aproximada-
mente 40 anos de história do WED, as cidades e comunidades da Índia encontraram-se entre as 
mais proativas, com um número incalculável de eventos a cada ano em todo o país”. 

Esse fato é reiterado pela implementação do Fundo de Energia Limpa em seu orçamento nacio-
nal. Ele fornece subsídios para a tecnologia verde, base para o Plano Nacional sobre Mudança do 
Clima, que estabelece metas específicas sobre questões como a eficiência energética e o fortaleci-
mento de um ecossistema sustentável. 
A Índia está atualmente desenvolvendo um dos maiores projetos de energia verde no mundo, que 
vai gerar cerca de 20 mil megawatts a partir da energia solar e 3.000 megawatts a partir de usinas 
eólicas. A primeira fase do projeto de US$ 50 bilhões terá início no próximo ano. 
A celebração marcará o início de uma série de eventos que levarão à realização da XI Conferência 
das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica e inaugurará as comemorações da Década 
Internacional para a Biodiversidade”. 
Duas das mais importantes cidades da Índia – Mumbai e Nova Deli – serão o palco para as come-
morações deste ano. O objetivo é desenvolver uma série de atividades que inspirarão pessoas de 
todo o mundo a tomarem medidas em defesa do meio ambiente. 
A comemoração do dia 5 de junho na Índia faz parte dos milhares de eventos que acontecerão ao 
redor do mundo. O WED 2011 irá enfatizar a maneira que as ações individuais podem ter um 
impacto exponencial, com uma variedade de atividades que vão desde o plantio de árvores a muti-
rões de limpeza e campanhas verdes nacionais. 
A página web do WED 2011 incentiva, informa e envolve seus visitantes de maneira interativa. 
Oferece dicas diárias, informações e estatísticas sobre a conservação das florestas. E apresentarão 
uma plataforma na qual as pessoas de todo o mundo podem registrar suas atividades, campanhas 
sociais e competições, de forma a alcançar e informar pessoas de todos os continentes. 
 
 
                                                    Fonte: ONU  

Dia Mundial do Meio Ambiente 
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Divulgada a pesquisa sobre o perfil do caminhoneiro 

 
Uma pesquisa de grande porte, realizada em diversas rodovias do país, deu continuidade a 
um trabalho inédito que teve início em 2005, com o objetivo de traçar um amplo perfil 
do caminhoneiro brasileiro. O estudo seguiu uma abordagem multimétodo (quantitativo e 
qualitativo) analítico com motoristas de caminhão, para atualizar dados de 2005, com ên-
fase na questão do envolvimento desses profissionais com a Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes (ESCA).Foram entrevistados individualmente 343 caminhoneiros, 

sendo 275 deles escolhidos aleatoriamente e 68 de um grupo de controle formado por motoristas de empresas vincu-
ladas ao Programa Na Mão Certa. As entrevistas aconteceram entre os meses de maio e setembro de 2010, em sete 
cidades brasileiras: Porto Alegre (RS) , Itajaí (SC), Cubatão e Santos (SP), Belém (PA), Natal (RN) e Aracaju (SE). 
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Dados biosociodemográficos  

A média de idade dos caminhoneiros entrevistados (todos 
do sexo masculino) ficou em 41,85 anos, um pouco acima 
do que a observada em 2005, que foi de 38,26 anos. A 
maioria (65,8%) declarou-se casado. 

O nível de escolaridade dos motoristas teve um pequeno 
aumento nos últimos anos, com um percentual maior de-
les com fundamental incompleto (34,4%). No grupo de 
controle, foi percebida uma inversão nas categorias funda-
mental incompleto e fundamental completo quando com-
paradas à amostra aleatória, sinalizando que quem trabalha 
em empresa parece ter maior escolaridade. 

Na pesquisa de 2010 observou-se um pequeno aumento 
da renda mensal familiar, atingindo como média o valor 
de R$ 2.944,23, contra R$ 2.622,07 em 2005. Entre as fai-
xas salariais, a que teve maior percentual (46,7%) foi entre 
R$ 1.001,00 e R$ 2.000,00 por mês. 

 

Profissão e rotina 

O tempo médio de profissão dos entrevistados também 
aumentou, passando de 15,32 anos em 2005 para 17,39 
anos em 2010. No caso dos caminhoneiros com vínculo 
com empresas signatárias, a média foi de 19 anos. 

Apenas 34,3% dos motoristas disseram ser os donos do 
caminhão com o qual trabalhavam, enquanto que um per-
centual maior de entrevistados afirmou dirigir caminhões 
de empresas ou de terceiros (65,7%).   

O desejo pessoal continua sendo o principal motivo para 
a escolha da profissão, mas desta vez para um percentual 
maior de caminhoneiros (41,7% em 2010 contra 37% em 
2005). A influência familiar aparece em segundo lugar 
(25,5%), seguida pela falta de oportunidade (20,3%) e pelo 
retorno financeiro (6,3%). No grupo de controle, o desejo 
pessoal alcançou percentual ainda maior (54,4%), enquan-
to a influência familiar (8,8%) ficou atrás da falta de opção 
(16,2%). 
Foi encontrada diferença significativa entre o tempo que 
os caminhoneiros passam na estrada e o tempo de espera 
por carga. Em 2005, os motoristas passaram em média 
20,3 dias na estrada e 44,15 horas à espera de carga. Já em 
2010, eles ficaram, em média, 19,08 dias na estrada e 57,89 
horas esperando por carga. A pesquisa também mostrou 
que os caminhoneiros vinculados a uma empresa costu-
mam esperar menos tempo por carga: 36,75 horas. 
 
Vida na estrada 
As principais atividades realizadas pelos caminhoneiros 
quando estão com tempo livre foram: conversar com os 
amigos (76,6%), dormir (72,9%), ver televisão (71%) e 
fazer a manutenção do caminhão (39,8%). As diferenças 
de percentuais em relação a 2005 devem-se à mudança na 
metodologia da pesquisa, que em 2010 acumulou os da-
dos para mais de uma resposta, ao contrário do levanta-
mento anterior, que considerou apenas um item por en-
trevistado. 
A percepção dos caminhoneiros sobre as condições das 
estradas permanece ruim. Ao serem questionados sobre o 
que gostariam de ter nos pontos de parada ou apoio, 
80,6% deles responderam banheiro limpo, 55,2% disse-
ram comida boa e 53,7% apontaram atendimento médico.  
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Fontes: Na Mão Certa 

Comida barata, salas de TV, jogos e para atividade física, 
bons quartos e internet também foram reivindicados. So-
bre os maiores problemas enfrentados na profissão, desta-
cam-se a insegurança/violência (77,7%), os riscos de aci-
dentes (65,6%), o fato de ficarem longe da família 
(64,6%), a má qualidade das estradas (55,3%) e a baixa 
remuneração (48,4%). A pesquisa também mostrou que 
os profissionais de empresas signatárias queixaram-se 
mais da violência que os caminhoneiros da amostra alea-
tória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vida sexual 
A maioria dos entrevistados (98,5%) relatou manter expe-
riências sexuais somente com mulheres, com apenas 1,5% 
afirmando ter tido experiências sexuais com homens e 
mulheres.  
A média de relações sexuais mantidas por semana quando 
os caminhoneiros estão na estrada também quase não mu-
dou nos cinco anos: 1,73 em 2005 e 1,64 em 2010. 
Já em relação à parceira sexual na estrada, houve uma di-
minuição significativa no percentual de motoristas que 
disseram fazer sexo com prostitutas. Em 2010, essa foi a 
resposta de 43% dos entrevistados, contra 60,5% em 
2005. Quando perguntados sobre a preferência por par-
ceira sexual, 44,8% afirmaram ser a esposa ou companhei-
ra e 32% disseram ser parceiras eventuais. A camisinha 
continua sendo o principal método utilizado pelos entre-
vistados (60%) para prevenir doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs). Em contrapartida, o percentual de mo-
toristas que afirmaram não adotar qualquer forma de pre-
venção sexual subiu de 8,3% em 2005 para 19,6% em 
2010. 

Exploração sexual de crianças e adolescentes 
Houve uma diminuição no número de adultos envolvidos 
com a exploração sexual de crianças e adolescentes. 
Quando questionados diretamente se já saíram com crian-
ças ou adolescentes, 82,1% disseram que não em 2010. 
Em 2005, esse índice foi de 63,2%. A pesquisa mostrou 
ainda que os caminhoneiros estão mais conscientes em 
relação à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes 
(ESCA). Em 2010, 37% deles disseram saber que essa 
prática é errada e, por isso, são contra. Em 2005, apenas 
20,8% responderam dessa forma. 

 



Impresso em papel reciclado 
página 4 

Humor 

As “faces” da IDF 
Adenir de Matos Lentes, 32 anos de idade, gremista, trabalha como condutor pro-
fissional há 14 anos, há 90 dias na frota da IDF,  Casado com Karen, pai do Pedro 
(com seis meses de idade),  gosta de ficar com a família. 

Geovane Bitelo Amorim, 29 anos de idade, gremista, trabalha há cinco meses no 
setor operacional da IDF,  tem sete anos de experiência, formado como técnico 
em logística,  é casado com Lisiane, pai do Davi (um ano de idade). Os seus passa-
tempos favoritos são: jogar futebol com os amigos e ficar com a família. 

 Adenir Geovane 

 

 

Novo cronograma para instalação do equipamento antifurto 
O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRANS) publicou no Diário Oficial da União da última sexta-feira (29), a Delibe-

ração nº 111, que altera os prazos para instalação do chip antifurto nos veículos novos (nacionais e estrangeiros), alterando 

assim a Resolução nº 330/09. A mudança se dá em face da complexidade da infraestrutura de telecomunicações necessárias 

para operacionalização do Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de Veículos, o SINRAV.  

Nesse sentido, todas as entidades envolvidas na implantação e operação do sistema acordaram em definir as seguintes da-

tas: em 15/01/2012, 20% dos Automóveis, camionetas, caminhonetes, utilitários, caminhões, ônibus, microônibus, para 

esses veículos o percentual aumenta para 40% em 15/03/2012;  em 15/08/2012, o percentual chaga a 100% e incluiu-se os 

caminhões.  

Os demais veículos começarão em 15/01/2012 com apenas 5% da produção, seguindo o cronograma: 15/03, com15%; 

15/04, com 20%; 15/11, com 50% e, finalmente, chegando a 100% em dezembro de 2012. 

 
                                                                                                                                                                         Fonte: DENATRAN 

“Saudade não tem braços, mas 
aperta!” 

“ Se chiar resolvesse, sal de fruta 
não morria afogado” 

“Para quem está afundando, jacaré 
é tronco” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 


