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01  de dezembro de 2011 

Agenda: 
Dia Internacional da Luta contra a AIDS e do Imigrante: 1º de dezembro 

Dia Internacional do Portador de Deficiência: 03 de dezembro 

Dia Mundial da Imaculada Conceição, da família e da Justiça: 08 de dezembro 

Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 10 de dezembro 

Dia do Arquiteto e do Engenheiro: 11 de dezembro 

Dia do Mecânico: 20 de dezembro 

Natal: 25 de dezembro 

Dia de São Silvestre e Reveillon: 31 de dezembro 
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Editorial 

 

A 37ª Sessão Plenária Especial sobre Deficiência da As-
sembléia Geral da Organização das Nações Unidas, reali-
zada em 14 de outubro de 1992, em comemoração ao tér-
mino da Década, adotou o dia 3 de dezembro como Dia Internacional das Pessoas com Defi-
ciência, por meio da resolução A/RES/47/3. Com este ato, a Assembléia considera que ainda 
falta muito para se resolver os problemas dos deficientes, que não pode ser deixado de lado 
pelas Nações Unidas. 
 
A data escolhida coincide com o dia da adoção do Programa de Ação Mundial para as Pesso-
as com Deficiência pela Assembléia Geral da ONU, em 1982. As entidades mundiais da área 
esperam que com a criação do Dia Internacional todos os países passem a comemorar a data, 
gerando conscientização, compromisso e ações que transformem a situação dos deficientes 
no mundo. O sucesso da iniciativa vai depender diretamente do envolvimento da comunidade 
de portadores de deficiência que devem estabelecer estratégias para manter o tema em evidên-
cia. 
 
As pessoas portadoras de deficiência, assim como todas aquelas que se diferenciam do 
“padrão” físico (ou outro) da maioria onde estão inseridos, travam a constante e incansável 
luta pelo equilíbrio social. 
 
Sentir a discriminação é, infelizmente, uma rotina para as pessoas “diferentes”, pois a socieda-
de não está apta para conviver igualitariamente com os desiguais. Temos que tratar as pessoas 
de acordo com as suas necessidades e capacidades. Essas pessoas não precisam de compaixão 
e sim de respeito. 
 
Muitos são os discursos egoístas, onde a maioria das pessoas joga as responsabilidades para o 
“poder público”. Tudo que depende de coragem e mudança de comportamento individual, 
acaba se tornando um problema coletivo e, consequentemente, atribuímos aos outros a mis-
são. Assim como as questões ambientais, o convívio social igualitário depende das atitudes de 
cada um de nós. Esperamos grandes soluções para problemas que, muitas vezes, nós criamos. 
Logicamente que aqueles que estão sendo pagos, na verdade bem pagos, por nossos impos-
tos, têm o dever de agir em benefício social, contudo isso isoladamente não resolverá o pro-
blema. 
 
Quantos de nós reclamamos da construção de nossa cidade onde não houve a previsão de 
acessibilidade para os deficientes? Todavia, quantos estacionam seus carros em cima das cal-
çadas ou nas zonas de rebaixamento do meio-fio destinados ao deslocamento dos cadeiran-
tes? É muito simples empurrar nossas culpas para um plano maior! Fica mais fácil de conviver 
com a consciência corrompida com  falsos valores e princípios.  
 

Dia internacional das pessoas com 
deficiência 
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 Velocidade máxima na BR-290 (FREEWAY) subiu para 

110 km/h  

 
Desde o dia 27/11, a BR-290 (freeway), no trecho sob concessão da Concepa entre Osório (km zero) 
e Eldorado do Sul (km 112), teve seus limites máximos de velocidade aumentados de acordo com o veículo. De acor-
do com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os pontos onde as placas indicam a nova velocidade devem ser respeita-
dos. Os demais, ainda não alterados, seguem a antiga regulamentação. 

A partir de um estudo realizado em conjunto entre Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), PRF e Con-
cepa, as velocidades máximas permitidas foram readequadas por tipo de veículo. Na época de sua construção, a rodo-
via foi projetada e implantada com a velocidade máxima de 120 km/h. Outros pontos como geometria da via, com-
primento dos acessos, ângulo das curvas de projeto, rampas e declividades, superlarguras e superelevação também são 
determinados para o cálculo da velocidade. 

 

Normativas do Conselho Nacional de Trânsito para adequações das velocidades máximas permitidas por 
tipo de veículo. 

A Deliberação nº 86 e a Resolução nº 340 dispõem sobre: 

Art. 1º: Acrescer os §§ 5º, 6º e 7º ao art. 5º da Resolução CONTRAN nº 146, de 27 de agosto de 2003, com a seguin-
te redação: 

“§ 5º Quando o local ou trecho da via possuir velocidade máxima permitida por tipo de veículo, o sinal de regulamen-
tação R 19 Velocidade Máxima Permitida deverá estar acompanhada da informação complementar...” (anexo modelo 
das placas) 

“§Para fins de cumprimento do estabelecido no parágrafo anterior, os tipos de veículos registrados e licenciados de-
vem estar classificados conforme as denominações descritas a seguir: 

I – “VEÍCULOS LEVES” correspondendo a ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, 
utilitário, caminhonete e camioneta. 

II – “VEÍCULOS PESADOS” correspondendo a ônibus, micro-ônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, 
trator misto, chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas combinações. 

§ 7º “VEÍCULO LEVE” tracionando outro veículo equipara-se a “VEÍCULO PESADO” para fins de fiscaliza-
ção. 

 

Nossa percepção 

Muito se fala em aumento de velocidade no Brasil, geralmente com o argumento do avanço tecnológico dos veículos. 
Várias são as comparações com países da Europa (principalmente a Alemanha, por causa das autobahn), com visões  
simplistas e sem um mínimo de noção técnica. Se formos comparar os limites de velocidades em outros países, tere-
mos que considerar tudo: cultura, preparação do condutor, respeito ao próximo, sinalização, etc. 
Defender aumentos de velocidade sem a utilização de todos os critérios necessários é, no mínimo, absurdo. Ao deci-
direm sobre o aumento na freeway, os responsáveis fizeram algumas considerações aceitáveis. 
O que precisamos agora é refletir sobre o que vai diferir em nossa condução, tendo em vista que a maioria dos condu-
tores brasileiros não faz nenhuma análise técnica, a não ser: “se todo mundo faz eu também vou fazer!” ; ou então: 
“eu acho que é seguro assim”. Observamos verdadeiros atos de violência e desastres inacreditáveis em nosso trânsito 
por conta disso. 
Ao aumentar as velocidades de 100km/h para 110km/h (10%) e de 80km/h para 90km/h (12,5%), aumentamos tam-
bém a energia cinética gerada pelo movimento dos veículos (que determinará a força do impacto) e, consequentemen-
te, a distância que levaremos para parar o mesmo. As proporções são diferentes: no caso da energia cinética (em mé-
dia), será de 24% para veículos pequenos e 29% para os veículos pesados.  Já as distâncias de parada (levando-se em 
consideração os pesos médios dos veículos, cargas bem acondicionadas sem restrições especiais e pista seca) subirão 
de 90m para 105m (17%) nos casos de veículos leves; e de 160m para 197m (23%) nos casos dos veículos pesados 
(caminhões). Podemos observar que o simples aumento de 10km/h na velocidade máxima traz muito mais do que o 
olhar pouco atento geralmente vê. O que acontecerá na prática: condutores despreparados andando mais rápido e 
mantendo distâncias incompatíveis. Bom... qual é a novidade? 
 
Lembrete: veículos que transportam para a IDF Transportes têm a velocidade de 80km/h como máxima 
permitida. Fique atento! 
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Fonte: Veja 

 
Dicas de direção defensiva 
Distância de seguimento (final): 

Nos boletins anteriores vimos a importância de manter uma boa distância de seguimento e quais são os aspectos de influência.  

Agora vamos falar sobre a influência da visibilidade no momento de mantermos a distância de seguimento. 

Devemos lembrar que o tempo de percepção-reação do condutor inicia-se quando este recebe um estímulo através da visão e enxerga 
efetivamente o obstáculo e finda quando terminada a ação correspondente à reação deliberada. Note-se que há várias fases entre um e 
outro momento. Após o obstáculo se tornar visível, num certo momento o condutor detecta o obstáculo (detecção) e o identifica 
(reconhecimento), completando-se assim a etapa da percepção. Logo a seguir, o condutor decide sobre o que fazer (decisão) e exe-

cuta alguma intervenção (ação). 

Esses pequenos intervalos temporais compõem a percep-
ção (detecção + reconhecimento) e a reação (decisão 
+ ação). Os três primeiros intervalos (detecção + reco-
nhecimento + decisão) integram a chamada fase mental, 
ao passo que o último se confunde com a fase física, ou 
seja, refere-se à execução de um movimento efetivamente. 

Estudos demonstram que condutores dirigindo à noite, 
diante de situações de cuja ocorrência não têm expectati-
va, em média reagem no dobro da distância daqueles que 
tinham informação preliminar sobre a possibilidade de 
ocorrência daquela situação naquele mesmo local.  

 

 

 

 

Alcance útil dos faróis X distância de percep-
ção 

Muito embora os faróis dos automóveis atuais 
tenham muita variação de performance, incluin-
do-se aí a existência de basicamente três tipos de 
lâmpadas mais usuais (incandescentes, halógenas 
e xenônio), as curvas iso-lux de faróis menos po-
tentes indicam que estes não alcançam mais que 
90 m à direita e 70 m, à esquerda, considerada a 
trajetória do veículo, ressaltando-se que esses 
valores dizem respeito ao veículo estacionado, ou 
seja, fatores como diferenças de relevo, de pavi-
mento e curvas poderão influenciar nessas distân-
cias. 

Portanto, se um condutor estiver dirigindo a uma 
velocidade de 120 Km/h, com a sua visão limita-
da apenas ao alcance dos faróis, terá um alcance de 90 metros. Se um obstáculo estiver na via (veículo tombado, animais, etc.), conside-
rando todo o processo de reação, frenagem e parada, o condutor irá colidir no obstáculo com uma velocidade de 79 km/h, conforme a 
ilustração abaixo. Reflita! 

 

Fontes: Dynamics - Bureau de Perícias de Acidente de Trânsito e Olson 

Relembrando dicas de boletins anteriores (abril de 2010) 
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“Enquanto os normais dormem, os 
loucos abastecem o mundo” 

“Até tu Brutus?” 

“Sempre de sapatinho novo” 

 

Frases de pára-choque 

Humor 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES SSMAQ GERAL nov 

1 Horas-homem de exposição ao risco  30.456 

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 709.155 

9 Média de consumo      2,82  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Mensagem de Final de Ano 

Repetindo a velha sina de reflexão sobre as a-
ções havidas no ano que se encerra, inevitavel-
mente vem a dúvida da missão cumprida. 

A IDF Transportes, em cumprimento de suas 
políticas internas, busca incessantemente a satis-
fação de todos os envolvidos em suas opera-
ções, dando uma atenção especial à sustentabili-
dade de nossas ações. 

Podemos dizer que conseguimos, mais uma vez, 
alcançar os nossos objetivos em 2011, e que dei-
xamos “alinhavados” os caminhos para 2012. 

Agradecemos aos clientes e parceiros, peças 
fundamentais do “quebra cabeça” de nossa exis-
tência. 

Que tenhamos todos um ótimo Natal e final de 
ano e que, novamente, 2012 seja um ano de 
muito trabalho, paz, saúde e felicidade! 

   

Equipe da IDF Transportes. 


