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01 de fevereiro de  2012 

Agenda: 
Dia de Nossa Senhora dos navegantes e de Iemanjá: 02 de fevereiro 

Dia do Atleta profissional: 10 de fevereiro 

Dia da Amizade: 14 de fevereiro 

Dia do Repórter: 16 de fevereiro 

Dia do esportista: 19 de fevereiro 

Carnaval: 21 de fevereiro 

Promulgação de primeira Constituição Republicana (1891): 24 de fevereiro 

Dia nacional do livro didático: 27 de fevereiro 
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A nova Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Estabe-
lecia um mandato de quatro anos para o presidente da República, que 
seria escolhido por eleições diretas; manteve três poderes de governo 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), anulando o Poder Moderador; deu 
autonomia às antigas províncias, agora denominados estados; adotou o 
voto universal masculino, excluindo os analfabetos. Naquele período, a 
grande maioria da população era analfabeta. 
O primeiro presidente foi escolhido, excepcionalmente, pela Assembléia Constituinte. Como can-
didatos apresentaram-se o marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Morais. O militar saiu 
vitorioso e foi empossado como presidente constitucional em 25 de fevereiro de 1891. 
O regime de governo escolhido foi o presidencialismo. O mandato do presidente da República, 

eleito pelo voto direto, seria de quatro anos, sem direito à reeleição para o mandato imediatamen-

te seguinte, sem, contudo haver impedimentos para um mandato posterior. Tanto é que Rodri-

gues Alves (1902 a 1906) foi o primeiro presidente reeleito do Brasil – apesar de não ter assumido 

por morrer às vésperas da posse por gripe espanhola (1918). O mesmo valia para o vice-

presidente. É interessante notar que, à época, o vice-presidente era eleito independentemente do 

candidato à presidência da República, o que em princípio permitia a escolha do da oposição, o 

que dificultava o Governo. Também, no caso de morte ou renúncia do Presidente, seu vice assu-

mia apenas até serem realizadas novas votações, não tendo que ficar até ser completado o respec-

tivo quadriênio, como ocorre atualmente. Claro que isso deu margem a alguns vice-presidentes, 

como Delfim Moreira, para prolongarem seus mandatos, dificultando a promoção de novas elei-

ções presidenciais. Por fim, as eleições para Presidente e vice ocorriam no 1.º de março, tomando-

se as posses no 15 de novembro. 

As Constituições da República 
Após a primeira Constituição da República, em 1891, tivemos outras: 
1934: votada pelo Congresso sob a presidência de Getúlio Vargas. 
 
1937: outorgada durante o período do Estado Novo por Getúlio Vargas, conhecida como Consti-
tuição Polaca, por copiar a Constituição fascista da Polônia. 
 
1946: votada pela Assembléia Constituinte no governo de Eurico Gaspar Dutra. 
 
1967: sem a participação do Congresso, após o golpe militar de 1964 e sob o governo do presi-
dente Castelo Branco, foi elaborada uma nova Constituição que garantiu a continuidade da dita-
dura militar. Essa constituição incorporou os atos institucionais editados pelo regime autoritário 
instalado no país em 1° de abril de 1964. 
 
1988: a Assembléia Nacional Constituinte, eleita em 1986, promulga a nova Carta Magna, conhe-
cida como Constituição Cidadã, que garantiu a volta do regime democrático, ampliando os direi-
tos e garantias sociais dos brasileiros. É a Constituição em vigor atualmente.    

 

 

 Fonte: Senado Federal          

Promulgação da primeira Constituição 
Republicana (1891) 
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Assinado documento para contratar consultoria que indicará o 
novo modelo de concessão de estradas  

O chefe da Casa  Civil do Estado, Carlos Pestana, e o secretário de Infraestrutura e Logística, Beto Albuquerque, assi-
naram no dia 25/01, um documento para contratar uma consultoria que indicará o novo modelo de concessão de es-
tradas. Durante o ato, foi anunciado que o governo não pretende renovar os contratos atuais. 

Beto Albuquerque pretende, com o novo modelo, reduzir as tarifas cobradas pelos pedágios pela metade e ampliar a 

malha rodoviária. O secretário disse ainda que o passivo alegado pelas empresas, de R$ 1 bilhão, deve ser questionado 

na Justiça, já que há um cálculo do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que diz que esse saldo chegaria a R$ 69 mi-

lhões. 

Fonte: NH online 

Governo do RS pretende reduzir pela 

metade o valor dos pedágios 

  

 
 

Ministério das Cidades lança ferramenta para smartphones e 
campanha nas redes sociais contra uso de telefone no trânsito 

O Ministério das Cidades e o DENATRAN lançam mais um aplicativo para telefo-

nes celulares com o objetivo de auxiliar na segurança do trânsito. O “Mãos no Vo-

lante” é uma ferramenta disponível para smartphones que evita o atendimento indevido de ligações e informa os re-

metentes com mensagens automáticas. 

Ao baixar o aplicativo na loja virtual, o motorista não poderá atender o celular enquanto estiver dirigindo, pois o apare-

lho não irá tocar. As pessoas que ligarem ou enviarem mensagens de texto, perceberão que a ligação será cancelada 

e na sequência receberão uma mensagem informando que o destinatário está ao volante. O motorista poderá checar 

as ligações recebidas no final da viagem. 

A resposta automática poderá ser personalizada, mas virá com um modelo padrão que diz: “Estou dirigindo no mo-

mento. Ligo mais tarde”. O aplicativo já está disponível para download na plataforma Android. 

De acordo com estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,3 milhão de pessoas morrem por ano em 

acidentes de trânsito. O uso do celular é a principal distração, que aumenta em até 400% os riscos. 

No Brasil, dirigir falando ao aparelho celular implica multa média, de R$ 85,13, e soma 4 pontos na Carteira Nacional 

de Habilitação do infrator. 

Parada Pela Vida – No ano passado, o ministério lançou o aplicativo Rotas das Cidades, que ajuda os motoristas a 

planejarem viagens pelas estradas brasileiras. A ferramenta fornece informações de condições de vias, clima, postos 

de combustível e socorro. 

Estas iniciativas fazem parte do PARADA – Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito e está enquadra-

da 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. 

Fonte: DENATRAN 

 

 

 

Aplicativo para celulares informa a terceiros 

quando motorista está ao volante 
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Fonte: Veja 

Relembrando dicas de boletins anteriores (julho de 2010) 

Em ação movida pelo SETCERGS, a Justiça Federal de Porto Alegre, em decisão profe-
rida pelo Juiz Federal Substituto, Doutor Jurandi Borges Pinheiro, deferiu liminar para o fim de suspender os 
efeitos do artigo 5-A da Lei Federal 11.442/2007 e da Resolução 3.658/2011, da ANTT, que  obrigam o paga-
mento dos fretes ao Transportador Autônomo de Cargas - TAC por meio de crédito em conta de depósitos 
mantida em instituição bancária ou por meio de cartão de crédito. 

    A referida decisão beneficia exclusivamente as empresas associadas ao SETCERGS. Como medida liminar, 
trata-se de decisão não definitiva, que deverá ser confirmada quando da prolação da sentença. 

     O presidente do SETCERGS, José Carlos Silvano, comemora esta ação inédita em todo o Brasil. “Com essa 
decisão, todas as empresas associadas poderão se abster do cumprimento da legislação flagrantemente inconstitu-
cional, que acabava com a carta-frete”.  Silvano ressalta a inconformidade do SETCERGS - que representa os 
transportadores e operadores logísticos - frente à legislação que torna a vida das empresas cada vez mais burocrá-
tica, complexa e onerosa”, acrescenta.    

Fonte: SETCERGS 

SETCERGS obtém liminar contra Lei que extingue a carta-frete 
 
Nova legislação obriga pagamento de fretes por meio de depósitos em 

instituição bancária ou cartão de crédito 

O Treinamento dos olhos pode reduzir distração dos motoristas 
O treinamento, segundo os pesquisadores, permite que os motoristas se distraiam menos e fiquem 
menos confusos com objetos que surgem rapidamente, com potencial para evitar acidentes  

Cientistas canadenses descobriram que é possível treinar os olhos dos motoristas para que eles a-
companhem melhor outros veículos, pedestres, e qualquer outro objeto importante enquanto diri-

gem. 

O treinamento, segundo os pesquisadores, permite que os motoristas se distraiam menos e fiquem menos confusos 
com objetos que surgem rapidamente, com potencial para evitar acidentes. 

Como ver mais 

"A questão é como fazer com que as pessoas vejam mais, respondam mais rapidamente e sejam capazes de evitar er-
ros que ocorrem quando elas perdem seus alvos de vista," explica Adriane Seiffert, da Universidade de Vanderbilt. Os 
pesquisadores usaram monitores especiais para testar hipóteses específicas sobre como as pessoas usam a percepção 
de movimento para monitorar objetos. 

A expectativa era de que as pessoas utilizassem tanto a velocidade quanto a direção do movimento para fazer um ras-
treamento preciso dos objetos. No entanto, eles descobriram que as pessoas usam basicamente a direção do movi-
mento. 

Seguir o alvo 

Em uma série de outros três experimentos, os participantes tinham que acompanhar um subconjunto de vários obje-
tos em movimento, simulando os carros e pedestres no trânsito. Os dois primeiros experimentos mostraram que os 
participantes geralmente olham para o centro do grupo de objetos em movimento, dando olhadas rápidas para alvos 
específicos, uma estratégia chamada de comutação do alvo central. O terceiro experimento, mediu a precisão do ras-
treamento de duas estratégias diferentes, a comutação do alvo central e o olhar direto para o alvo. 

Atenção ao dirigir 

Segundo Seiffert, os resultados revelaram que as pessoas acompanham melhor múltiplos objetos quando olham para 
o centro do grupo de objetos em movimento. "Isto pode parecer um contrassenso porque olhar para cada um dos 
alvos pode parecer a melhor estratégia," disse Seiffert. "Isto tem importantes repercussões sobre como as pessoas são 
treinadas para dirigir um carro." 

"Um melhor entendimento de como o padrão dos movimentos oculares pode reduzir os erros de rastreamento pode 
ajudar a desenvolver estratégias para reduzir os riscos de acidentes automobilísticos," prevê a pesquisadora. 

 

Fonte:  Diário da saúde 
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“Fale mal mas fale de mim” 
 

“Sou o que sou e é tudo o que sou” 

“Não me siga  porque eu estou 
perdido” 

 

Frases de pára-choque 

Humor 

 

 

 

 

INDICADORES SSMAQ GERAL jan/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  31.574 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos 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 649.456 

9 Média de consumo - km/l      2,83  

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

IDF assina contrato de 3 anos com a 
Braskem  

O Diretor Geral, Sr. Ivo Dias, assinou contrato 
de prestação de serviços com a Braskem com 
validade de três anos. O contrato abrange carre-
gamentos em todos os sites da Braskem no Bra-
sil. 

Cavaleiros do apocalipse 

Em 2012, IDF investirá em equipa-
mentos de telemetria  

No intuito de acompanhar as exigências do mer-
cado, a IDF Transportes começará a instalação 
de equipamentos de telemetria em todos os ca-
minhões, frota e agregados, que fazem parte de 
nossos carregamentos. 

Telemetria é um equipamento que monitora e 
registra diversas funções no veículo, ajuda na 
gestão da frota. 

São itens que podem ser monitorados: velocida-
de, distância, tempo, acelerações e rotações do 
motor, frenagens bruscas, etc.  

Filial de São Paulo da IDF está em novo en-
dereço 

Para otimizar a operação e atender melhor aos clientes, a 
filial/SP mudou-se da capital paulista para Taboão da Ser-
ra - SP. 

O novo endereço é: Av. São Paulo nº 492  Bairro  Inter-
cap. 

Permanecem os telefones: 11 - 2631.5980 e 2631.4585 


