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03  de outubro de 2011 

Agenda: 
Dia da Intern. da terceira idade e de Santa Terezinha: 1º de outubro 

Dia da Natureza e de São Francisco de Assis: 04 de outubro 

Dia do Deficiente Físico e do Teatro Municipal: 11 de outubro 

Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças: 12 de outubro 

Dia do Professor: 15 de outubro 

Dia Mundial da Alimentação e do Instrutor de Trânsito: 16 de outubro 

Dia da Força Aérea Brasileira: 23 de outubro 

Dia das Bruxas: 31 de outubro 
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O Dia Mundial da Alimentação é celebrado no dia 16 de outubro de 
cada ano para comemorar a criação em 1945 da Organização das Na-
ções Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). O objetivo do 
Dia Mundial da Alimentação é conscientizar o conjunto da humanida-
de sobre a difícil situação que enfrentam as pessoas que passam fome 
e estão desnutridas, e promover em todo o mundo a participação da 
população na luta contra a fome. Todos os anos, mais de 150 países 
celebram este evento. Nos Estados Unidos, 450 organizações voluntárias nacionais e privadas 
patrocinam o Dia Mundial da Alimentação e em quase todas as comunidades existem grupos lo-
cais que participam ativamente. Durante o Dia Mundial da Alimentação, celebrado pela primeira 
vez em 1981, ressalta-se cada ano um tema em que se focalizam todas as atividades. 
Para este ano o  tema é: "Preço dos alimentos – da crise à estabilidade ". 
O tema escolhido visa esclarecer o assunto e o que pode ser feito para atenuar seu impacto sobre 
populações mais vulneráveis. 
No Brasil, todos os anos a data é celebrada pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA) juntamente com parceiros, órgãos públicos e privados e entidades da so-
ciedade civil. 
Neste ano, em todo o país, acontecerão atividades de 11 a 17 de outubro, consolidando a Semana 
Mundial da Alimentação. No dia 17 de outubro, a TV NBr transmitirá uma teleconferência sobre 
o Dia Mundial da Alimentação, com foco na 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional. 
A teleconferência do dia 17 de outubro terá participação da Câmara Interministerial de Segurança 
Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). 
Preços dos alimentos - Variações nos preços dos alimentos, em especial a alta de preços, repre-
sentam uma séria ameaça para a segurança alimentar e nutricional dos países em desenvolvimento. 
As populações carentes são as mais seriamente atingidas. De acordo com o Banco Mundial, entre 
2010 e 2011, o aumento do preço dos alimentos deixou quase 70 milhões de pessoas na pobreza 
extrema em todo o mundo. 
A fome: 
A fome pode ser expressa de duas formas: aberta ou epidêmica; e oculta ou endêmica. 
A fome aberta ocorre em períodos em que acontecem guerra em um determinado lugar, desastres 
ecológicos ou pragas que compromete drasticamente o fornecimento de alimentos, isso ocasiona 
a morte de milhares de pessoas. 
Atualmente esse tipo de fome não tem ocorrido. Hoje existem vários organismos humanitários 
que fornecem alimentos às áreas afetadas por conflitos. 
A fome oculta possui outra característica, é aquela no qual o indivíduo não ingere a quantidade 
mínima de calorias diárias, o resultado disso é a desnutrição ou subnutrição que assola 800 mi-
lhões de pessoas em todo mundo. 
A subnutrição fragiliza a saúde, tornando a pessoa acessível a doenças. Houve uma diminuição 
relativa no mapa da fome, mas a realidade ainda é alarmante. 
Observando esse panorama, nota-se que a fome ou subnutrição não é decorrente da produção 
insuficiente de alimentos, pelo contrário, ano após ano a produção tem aumentado o volume, e é 
fato que a produção de alimentos é mais do que suficiente para suprir as necessidades da popula-
ção mundial. Antes de desperdiçar alimentos, pense nisso! 
 

                Fontes: FAO e Planalto 

Dia Mundial da Alimentação 
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Novas normas para a identificação de condutores infratores 

 
 No dia 04 deste mês entrou em vigor a Resolução CONTRAN nº 363/10, que entre outros itens, regulamen-
ta o processo de autuação, notificação e alguns critérios para o processo administrativo de recursos de infração. 

 A principal modificação está na forma de apresentação do condutor infrator, nos casos onde o proprietário 
não é o infrator e deve apresentar o condutor. Anteriormente, bastava o preenchimento do formulário e anexar a có-
pia da habilitação. Agora, será necessário que a assinatura do condutor seja reconhecida firma em cartório (por auten-
ticidade e não por semelhança), ou os dois (proprietário e condutor) devem se apresentar no órgão para assinar o for-
mulário. 

 Essa medida tenta conter as irregularidades comuns hoje, que vão desde a simples “venda” de pontuação até 
a transferência para pessoas já falecidas. 

 Embora seja polêmica, essa medida tem um caráter mais ofensivo às “falcatruas” que alguns infratores estão 
acostumados. A onerosidade (pagar para o cartório reconhecer a assinatura) é outra questão bastante discutida, sobre-
tudo naqueles casos onde o condutor é inocente, pois ele terá que pagar para recorrer, segundo afirmam alguns advo-
gados. Tal afirmação não é verdadeira, tendo em vista que a autenticação do documento é para a transferência de res-
ponsabilidade da infração, nos casos onde o condutor não foi identificado no ato, e não para recurso, que continua 
com a mesma regra. 

 Nos assuntos tratados na Resolução, podemos destacar mais dois importantes: o arquivamento do auto e a 
advertência por escrito. 

 Previsto no artigo 281 do CTB, o arquivamento do auto, além de outros motivos, deverá ocorrer quando o 
proprietário não for notificado no prazo de 30 dias da infração, a Resolução só reforçou a exigência legal: 

 

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Có-
digo e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e apli-
cará a penalidade cabível. 

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsis-
tente:  

I - se considerado inconsistente ou irregular;  

II - se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não for expedida a notificação da autua-
ção.  

 

Em alguns casos é comum o cidadão receber a notificação bem depois do prazo citado acima, seja por falta de organi-
zação o órgão autuador o inércia desse, o que deve ser objeto de recurso por sua ilegalidade. 

 A advertência por escrito é uma penalidade que substitui a multa, nos casos de infração leve ou média, quan-
do o infrator for primário nos últimos 12 meses. Ela poderá ser imposta à critério da autoridade de trânsito (não o 
agente) se, dentro dos requisitos, for considerado mais “educativa”. Há anos que circulam boatos que é só pedir que o 
infrator consegue a conversão, o que nunca foi verídico. A referida resolução prevê a possibilidade da solicitação pelo 
cidadão, todavia continua vinculado ao juízo da autoridade, ou seja, se “julgar mais educativo”. Abaixo a transcrição 
do artigo 267 do CTB. 

Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve 
ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, 
nos últimos doze meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender 
esta providência como mais educativa. 

 

Editorial 
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Evento em comemoração a Semana Nacional 
do Trânsito 

 
Para comemorar a Semana Nacional do Trânsito (18 a 25/09), a IDF 
Transportes promoveu, em parceria com a Innova petroquímica, um en-
contro educativo, no quiosque dos condutores, localizado no pátio exter-
no da Innova. 

No dia 23/09, pela manhã, foram realizadas verificações de pressão arte-
rial, com a participação da Sra. Isabel do SSMA da Innova,  em conduto-
res e interessados, com dicas sobre saúde. Nessa manhã foram atendidos 
23 condutores, 12 da IDF e 8 de outras transportadoras. 

Pela tarde foi proferida uma palestra pela Sra. Leila (SEST/SENAT), com o 
tema: Pelas Vias e Pela Vida. A palestra teve a participação de 28 pessoas,   

entre colaboradores da Innova, condutores da IDF e de outras transportadoras. 

     Agradecemos a presença e colaboração de todos! 

 

  

 

Desastre na Rodovia dos Imigrantes em 
São Paulo  

 
Em 15 de setembro, a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, 
foi palco de um mega-engavetamento. O acidente ocorreu no 
quilômetro 41, no sentido São Paulo, e envolveu 270 veículos 
(segundo o policiamento). A densa neblina no local é apontada 
como uma das possíveis causas das colisões, que teriam começa-
do quando um veículo que vinha no sentido contrário atraves-
sou a pista. O saldo: uma pessoa morta e dezenas de feridos. 

O representante da concessionária, José Carlos Cassaniga, mostrou imagens da colisão de quatro veículos pequenos 
registradas por câmeras de segurança. Segundo ele, essa colisão teria sido a primeira causa do engavetamento. “Nós 
ainda aguardamos os resultados da perícia e essas imagens foram encaminhadas para a autoridade que conduz o in-
quérito. Mas tanto o relato de testemunhas quanto nossos registros apontam que houve sim a imprudência de alguns 
motoristas”, afirmou. Entre os registros estariam casos de: excesso de velocidade para a condição climática, não ma-
nutenção de distância segura, ultrapassagens perigosas e paradas na pista com o trânsito em movimento. 

Mais uma vez fica evidente que a falta de conscientização de condutores aliada as condições adversas, sempre serão 
combinações perigosas. O que lemos, ouvimos e vemos na maior parte da mídia (como descrito acima) é a seguinte 
manchete: neblina causa acidente em rodovia. O primeiro erro é a afirmação de que foi a neblina é a culpada. Então 
quer dizer que em dias de neblina fatalmente iremos nos acidentar? Não podemos fazer nada? Sem sombra de dúvi-
das que é a falta de conduta adequada de quem transita que leva ao fato! Em segundo lugar, a afirmação de que trata-
se de um acidente. Acidente é um evento inesperado. Se alguém deixou de cumprir com o seu papel, logicamente a 
consequência, ou parte dela, era previsível e evitável. Usar a palavra acidente e culpar as condições climáticas, trazem 
uma minimização do ocorrido, como se servisse como desculpa para diminuir as responsabilidades de quem provoca 
a situação ou se envolve nela por descumprimento das normas. 

Dirigir de forma preventiva e defensiva, respeitar as normas e a sinalização. Esse é sempre o melhor conselho! 
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“Sem medo e sem vergonha” 
 

“Sou doido por ela e louco por 
aquilo” 

“Fé em Deus e respeito às regras” 

 

Frases de pára-choque 

Humor 
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Carregamento Geral 2011 (KG)
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Carregamento Geral 2011 (Embarques)

INDICADORES SSMAQ GERAL Set 

1 Horas-homem de exposição ao risco  32.529 

2 N° acidentes tipicos com afastamento  0 

3 N° acidentes tipicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 716.233 

9 Média de consumo      2,79  

10 RNC interna 8 

11 Reclamação de cliente 0 

Indicadores 

 

No mês de setembro continuamos 
com o índice zero de acidentes.  

A média de consumo de combustível 
e, consequentemente, o nível de e-
missões atmosféricas continua redu-
zindo. 

O número de embarques segue em 
um aumento gradual, se comparado 
com os demais meses.  

Não houve nenhuma reclamação de 
cliente e as notas recebidas foram: 

 

8,75 - Innova 

8,8 - Braskem 


