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01  de setembro de 2011 

Agenda: 
Dia da Amazônia: 05 de setembro 

Dia da Independência do Brasil: 07 de setembro 

Dia da Imprensa: 10 de setembro 

Dia do Operador de Rastreamento: 12 de setembro 

Dia Nacional da Preservação da Camada de Ozônio: 16 de setembro 

Dia dos Símbolos Nacionais: 18 de setembro 

Semana Nacional do Trânsito: de 18 a 25 de setembro 

Dia da Revolução Farroupilha: 20 de setembro 
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A maior floresta do mundo 
 
A extensão da floresta amazônica abrange, além dos 
estados brasileiros do Acre, Amapá, Pará, Roraima, 
Rondônia, Amazonas, Tocantins, Maranhão, área do 
Mato Grosso, outros países da América do Sul, como: Venezuela, Guianas, Suriname, Bolívia, 
Colômbia, Peru e Equador.  
A área da floresta representa dois quintos da América do Sul e a metade do território brasileiro. 
Além disso, concebe um quinto das águas doces do mundo, sendo a maior bacia hidrográfica do 
planeta, com extensão de sete milhões de quilômetros. Os principais rios que formam a bacia são, 
além do Amazonas, os seus afluentes: Negro, Trombetas e Japurá – à esquerda; e Madeira, Xingu, 
Tapajós, Purus e Juruá à margem direita. 
Ao absorverem carbono, suas árvores contribuem para o equilíbrio do clima mundial. A Amazô-
nia deve ser preservada, pois é a maior reserva natural do planeta e proporciona o equilíbrio ambi-
ental do mundo. 
Sua biodiversidade é muito grande, com espécies animais, vegetais e minerais que formam um 
ecossistema autossustentável. Pesquisas calculam que em suas riquezas existam cerca de cinco 
milhões de espécies de plantas, mil e cem espécies de aves; duzentas e cinquenta, de mamíferos; e 
duas mil, de peixes. 
A vegetação da Amazônia é composta por três tipos de matas: a de igapó, de solo inundado; a de 
várzea, com inundações somente em algumas épocas do ano; e a de terra firme, com solo seco e 
árvores que alcançam 65 metros. 
O clima da região é quente e úmido, com chuvas abundantes o ano todo. 
A seringueira é uma das espécies vegetais mais importantes da região, em razão da extração da 
matéria prima para a produção da borracha, o látex, que é até hoje uma das principais extrações 
feitas, juntamente com a castanha-do-pará e do guaraná. 
Várias espécies vegetais podem ser aproveitadas por indústrias de fabricação de medicamentos e 
cosméticos, aumentando a economia produtiva do país. 
A EMBRAPA – empresa brasileira de pesquisa agropecuária - iniciou em 1990 um trabalho sobre 
recursos genéticos e a biotecnologia, a fim de organizar a distribuição da heterogeneidade das es-
pécies vegetais da região. Foram levantadas mais de 3.500 espécies, sendo classificadas em gênero 
e família. 
Atualmente, os problemas mais sérios que a Amazônia vem sofrendo são os desmatamentos de 
suas árvores para o contrabando de madeiras; a caça e a pesca, predatórias, que tem causado a 
extinção de várias espécies animais; e as disputas de terra. 
Pessoas influentes da televisão têm lutado para a preservação da floresta amazônica, através da 
coleta de assinaturas para que seja feita modificação na Constituição Federal do país, no que diz 
respeito à preservação da floresta. Através do projeto “Amazônia para Sempre”, buscam junto 
aos nossos governantes “a interrupção imediata do desmatamento da floresta amazônica.” Você 
também pode participar! 
Com tantas riquezas, a Amazônia tornou-se interesse de grandes potências do mundo. Alguns 
países têm publicado em seus livros de geografia que a floresta é parte do patrimônio mundial, o 
que não é verdade. A Amazônia pertence ao território brasileiro e não podemos deixar que outras 
nações retirem o que é nosso. 
  
                       Fonte: IBGE e Portal da Educação 

Dia da Amazônia 
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Semana Nacional do Trânsito 

 
Tema: Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/-

/2020: Juntos Podemos Salvar Milhões de Vidas 

 
 A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, no dia 02 de março 
de 2010, proclamou oficialmente o período de 2011 a 2020 como a Década Mundial 
de Ação pela Segurança no Trânsito a fim de estimular esforços em todo o mundo 
para conter e reverter a tendência crescente de fatalidades e ferimentos graves em 
acidentes no trânsito no planeta. 

 

 A decisão de adoção de uma campanha decenal mundial teve origem em vários encontros internacionais e 
consagrou-se no I Congresso Mundial Ministerial de Segurança Viária, realizado em novembro de 2009 em Moscou, 
onde o Brasil se fez representar.  

 

 Em resolução editada pela ONU, decidiu-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) juntamente com 
outros organismos internacionais, terão a missão de envidar esforços com o audacioso objetivo de reduzir pela meta-
de o número de fatalidades no trânsito mundial. Atualmente, registram-se mais de 1 milhão e 300 mil mortes por ano 
e milhões de pessoas feridas, algumas incapacitadas permanentemente, atingindo de forma majoritária, aquelas na fai-
xa etária de 15 a 44 anos de idade, significativa parcela produtiva da sociedade. 

 

 De acordo com sucessivos relatórios da Organização Mundial de Saúde, as perdas provocadas pela violência 
do trânsito representam uma das maiores preocupações da entidade, caracterizando-se como um problema de saúde 
pública com proporções epidêmicas. Na avaliação da OMS, será necessário desenvolver e/ou reforçar as ações de 
prevenção dessa violência em pelo menos 178 países, onde os índices de morbimortalidade no trânsito estão acima do 
razoável. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registra um índice de 18.9 fatalidades por grupo de 100 mil 
habitantes. Países líderes, alguns europeus e outros asiáticos, registram uma taxa de 5 mortes por 100 mil habitantes. 

 

 Naturalmente, a sociedade brasileira – na qualidade de vítima em potencial dessa violência - e muito especial-
mente a comunidade ligada às atividades de trânsito necessita que os Governos da União, dos Estados e dos Municí-
pios acatem integralmente a decisão da ONU e as recomendações da OMS, implementando imediatamente um plano 
nacional para reforçar a segurança de trânsito no País. 

 

 Nesse sentido, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) elegeu para a Semana Nacional de Trânsito o 
tema "Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito - 2011/2020: Juntos Podemos Salvar Milhões de Vi-
das", cujos principais pilares a serem trabalhados são:  

1 - gestão nacional da segurança no trânsito;  

2 - infra-estrutura viária adequada;  

3 - segurança dos veículos;  

4 - comportamento e segurança dos usuários;  

5 - atendimento ao trauma, assistência pré hospitalar, hospitalar e à reabilitação; 

 

 Embora abrangente, o tema possibilitará que a sociedade civil organizada e  órgãos e entidades do SNT traba-
lhem de forma objetiva e eficaz atendendo as diversas demandas no sentido de promover a redução de acidentes.  

Assim, desde já, espera-se que o tema eleito pelo CONTRAN, seja divulgado e trabalhado junto à sociedade. 

 

 

 

Fonte: DENATRAN 
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Fonte: Veja 

Ministério das Cidades e DENA-
TRAN lançam nova campanha de 
trânsito 

 
 No período de férias é quando a circulação de 
veículos cresce significativamente, aumentando, tam-

bém, o risco de acidentes. Com o objetivo de reduzir as ocorrências de trânsito no período das férias de julho, o 
Ministério das Cidades, por meio do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), lançou mais uma 
campanha nacional pela redução da violência no trânsito: PARE, PENSE, MUDE. 

 A iniciativa faz parte do movimento PARADA – Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito 
e está enquadrada na meta firmada com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Preconizada pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas para a Década de Ações para a Segurança no Trânsito (2011–2020), a meta prevê uma 
redução em até 50% das mortes ocasionadas pela violência no trânsito nos próximos 10 anos. 

 Uma meta que já começa a ser perseguida com sucesso, como foi constatado durante o feriado de Cor-
pus Christi deste ano.  Houve uma redução de mortes, acidentes e feridos comparados ao mesmo período do 
ano passado, em rodovias federais, de todo o país. O número de óbitos reduziu em 35%, mesmo com o cresci-
mento de 9,28% da frota de veículos registrado entre maio de 2010 e maio de 2011, segundo dados do DENA-
TRAN. 

 A campanha PARE, PENSE, MUDE teve início dia 30 de junho com o objetivo de conscientizar todos 
os brasileiros sobre a necessidade de mudança do comportamento das pessoas no trânsito. A mudança de atitude 
de cada um pode fazer do trânsito um espaço de convivência mais pacífico e seguro. 

Pesquisas do Ministério das Cidades indicam que a atitude normal das pessoas é culpar os demais pelos proble-
mas no trânsito.  

 De acordo com as 2.000 entrevistas, 3 em cada  4 brasileiros se enxergam como solução, em vez de pro-
blema no trânsito. E consideram não ser necessário mudar suas atitudes. 

 Observa-se que a maioria dos problemas é atribuída às práticas dos “outros” e quase nunca à própria 
conduta ao volante, nas ruas e calçadas. Apenas quando indagados de forma objetiva sobre certas atitudes (como 
o uso do cinto no banco traseiro, o respeito aos limites de velocidade, a preocupação em beber e dirigir, o uso da 
faixa de pedestre, etc.) é que alguns reconhecem falhas e passam a se ver mais como problema do que como so-
lução. 

 Apenas os motoristas de carro vêem em seus iguais o “principal adversário”. Ciclistas e motociclistas a-
cham que a culpa costuma ser dos motoristas de carro. Já os motoristas profissionais culpam os ciclistas. 

Segundo o Ministro das Cidades, Mário Negromonte, “para melhorar o comportamento no trânsito é preciso da 
sensibilização de toda a sociedade e dos agentes públicos”. 

 O conceito da campanha é: “O trânsito só muda quando a gente muda”. 

 A iniciativa contará com comerciais veiculados nas TVs, rádios, anúncios em revistas e internet e redes 
sociais. 

 O Ministério também considera importante ocupar os espaços exteriores de grande circulação de pessoas 
e veículos.  Para isso estão programadas mensagens educativas nos postos de gasolina, pedágios, paradas de ôni-
bus, pára-brisas de taxis e ônibus e outdoors em avenidas e estradas para orientar os motoristas que sairão de 
férias. 

 O Ministério das Cidades também disponibiliza o endereço www.rotasdascidades.com.br, que traz 
informações sobre roteiros e condições das rodovias. 

 O lançamento da campanha conta com o apoio de empresas, entidades representativas, da Polícia Rodo-
viária Federal e de DETRAN’s. 

 

 

  

 Fonte: DENATRAN 
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“Quando um não quer o outro vira 
pro lado” 

“A noite foi feita para dormir” 

“Quem gosta de cama de pregos é o 
faquir” 

Fonte: frases de pára-choque 

Frases de pára-choque 

Humor 

As “faces” da IDF 
Aline Mesquita, 23 anos de idade, gremista,  é Assistente da Diretoria, 
está na IDF desde julho deste ano. Gosta de ler, passear com os amigos e 
desenhar nas horas vagas .  

 

Aílson Iaruchewski, colorado, Gerente Operacional da matriz desde 2008,  
tem 39 anos de idade, pai de Miguel (5 anos) e Leonardo (1 ano e meio). 
O seu passatempo favorito é passar com os filhos. 

 

Mensagem: "O segredo do sucesso é a constância de propósito". 

Aline Aílson 

Campanha permanente de prevenção de acidentes da IDF Transportes 

 

 

 

 

 

 

Comprometa-se você também!     

 

Nós estamos constantemente  

comprometidos com o índice 

de acidente “zero”! 


