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02 de abril de  2012 

Agenda: 
 Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (1680): 01 de abril 

 Dia Mundial da Saúde: 07 de abril 

 Dia Mundial de Combate ao Câncer e Páscoa: 08 de abril 

 Dia do Índio e do Exército Brasileiro: 19 de abril 

 Dia de Tiradentes: 21 de abril 

 Dia do Planeta, do Descobrimento do Brasil e da Força Aérea: 22 de abril 

 Dia Mundial do Livro e do Escoteiro: 23 de abril 

  Dia da Educação: 28 de abril 
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O Câncer é um conjunto de mais de 100 doenças 
que têm em comum o crescimento desordenado de 
células que invadem os tecidos e órgãos, e podem se 
espalhar para outras regiões do corpo. Estas células 
tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, de-
terminando a formação de tumores, que é o acúmu-
lo de células cancerosas. Já o tumor benigno é ape-
nas uma massa localizada de células que se multipli-
cam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente representa um risco de 
morte.  
 
Existem diferentes tipos de câncer devido aos vários tipos de células do corpo. Por exemplo, exis-
tem diversos tipos de câncer de pele porque a pele é formada de mais de um tipo de célula. Se o 
câncer tem início em tecidos epiteliais como pele ou mucosas ele é denominado carcinoma, se 
começa em tecidos conjuntivos como osso, músculo ou cartilagem é chamado de sarcoma.Outras 
características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplica-
ção das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes. 
A maioria dos casos de câncer (80%) está relacionada ao meio ambiente, no qual encontramos um 
grande número de fatores de risco. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio ho-
mem, os "hábitos" e o "estilo de vida" adotados pelas pessoas, podem determinar diferentes tipos 
de câncer. Como exemplo temos o tabagismo, o alcoolismo, os hábitos alimentares, hábitos sexu-
ais, medicamentos, fatores ocupacionais entre outros. São raros os casos de cânceres que se de-
vem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético exercer 
um importante papel na oncogênese. Determinados grupos étnicos parecem estar protegidos de 
certos tipos de câncer: a leucemia linfocítica é rara em orientais, e o sarcoma de Ewing é muito 
raro em negros. 
 
Os tipos de câncer mais comuns no país são os de pele, pulmão, mama, estômago, colo uterino e 
próstata. O câncer de pele é o tipo que possui maior incidência.O tratamento de câncer pode ser 
feito através de cirurgia, da radioterapia, da quimioterapia e do transplante de medula óssea, em 
muitos casos essas modalidades devem ser combinadas. Esse dia foi criado para ampliar o conhe-
cimento popular sobre o tratamento e, principalmente, sobre a prevenção da doença. 
Nas duas últimas décadas, aumentou o risco de uma pessoa adquirir câncer. Esta taxa de risco em 
1979 era de 40 a cada 100 mil mulheres e de 60 a cada 100 mil homens e em 1999 alcançou o pa-
tamar de 60 a cada 100 mil mulheres e 80 a cada 100 mil homens como foi identificado pelo Insti-
tuto Nacional de Câncer. E para prevenir o Câncer o Inca aconselha a população a parar de fu-
mar, possuir uma dieta alimentar saudável, limitar a ingestão de bebidas alcoólicas, evitar a exposi-
ção prolongada ao sol e usar filtro protetor solar fator 15 ou superior, as mulheres devem sempre 
realizar o exame das mamas mensal, a mulher deve submeter-se anualmente a um exame preventi-
vo do colo de útero (Papanicolau), os homens com mais de 50 anos devem procurar o médico 
regularmente para ter seu risco para o câncer da Próstata avaliado e receber as devidas orienta-
ções. 
 

 

 Fonte: Ministério da Saúde          

Dia Mundial de Combate ao 
Câncer 
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Novo sistema de cobrança começa a ser testado em abril em São Paulo. 

Alckmin disse que pórticos também poderão aplicar multas. 
 

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), responsá-
vel pelo novo sistema de cobrança de pedágio que começa a ser testado em abril em duas estradas paulistas, des-
carta o início de qualquer teste para a fiscalização de velocidade dos veículos pelo sistema em 2012. Segundo Gio-
vanni Tengue Cilio, coordenador do Projeto Ponto a Ponto, o foco neste ano é testar a cobrança da tarifa por quilome-
tragem, o que o governo considera ser uma cobrança mais justa. 
 
“O foco do projeto no momento é a cobrança justa da tarifa. Qualquer outro serviço agregado ainda está em estudo, 
não está nada definido. Para 2012 não há nada de prático em relação à velocidade. Isso é uma questão de longo pra-
zo que tem que estar alinhada com outras políticas do estado na área de transportes.”, disse Cilio no dia em entrevis-
ta ao G1. 
 
No dia 21/03, o governador Geraldo Alckmin e o secretário dos Transportes, Saulo de Castro Abreu Filho, anunciaram 
que o sistema será utilizado também para fiscalizar a velocidade dos veículos - registrando o tempo que os veículos 
levam de um portal de pedágio a outro e comparando com a média do limite de velocidade na estrada. 
Se os carros passarem pelo portal em tempo menor e for constatada a velocidade excessiva, vai haver multa, segun-
do informou o secretário. Em um trecho de 100 km, por exemplo, com velocidade máxima de 100 km/h, os carros que 
o percorressem em menos de uma hora poderiam ser multados. Segundo o secretário Abreu, o modelo de fiscaliza-
ção de velocidade por trechos contínuos que se quer instalar é similar ao já adotado na Itália. 
“Geralmente quando você tem a passagem do usuário você pode emitir o tempo de viagem. São questões que vão 
ser avaliadas se é possível ou não. É tudo preliminar, estudos iniciais”, afirmou Cilio. 
 
Alckmin afirmou que a medida visa dar "segurança" aos motoristas, e só deve ser adotada quando o Ponto a Ponto 
passar a operar integralmente. Por enquanto, a Artesp vai avaliar como o Ponto a Ponto funciona apenas com a co-
brança de pedágio. “Tudo tem que ser avaliado com muito cuidado, estudado. Você tem que ver todos os aspectos, 
não só operacionais como legais, tem que seguir as leis”, disse o coordenador do projeto. 
 
Testes de cobrança 
 
Os testes para a nova cobrança de pedágio começam em 9 de abril na SP-360, em Itatiba, no interior do estado, onde 
foram instalados dois pórticos. Para o fim do mês está previsto o início do sistema na SP-75, que liga Sorocaba à 
Campinas, também no interior de São Paulo. Nela,a foram instalados oito pórticos, com valores que variam de R$ 
0,80 a R$ 2,30. A adesão ao programa é voluntária e apenas para veículos registrados na região. Os donos recebe-

rão a 'tag', tarja magnética que será insta-
lada nos veículos. 
Ao passar pelos pórticos, uma antena vai 
ler a informação da tag e os motoristas 
terão o valor do pedágio descontado da 
conta corrente – e que representará ape-
nas o trecho que percorreram. Por isso, 
alguém que circula apenas por metade 
dos cerca de 36 km contemplados pelo 
programa na SP-75 pagará apenas meta-
de da tarifa – e não os R$ 10,10 cobra-
dos na praça de pedágio tradicional. 
Segundo Cilio, os usuários do Ponto a 
Ponto na SP-75 terão uma cabine direcio-
nada a eles na praça de pedágio do km 
60, que será liberada automaticamente 
após a leitura do cartão, demandando 
apenas uma redução de velocidade. Nos 
outros pórticos a leitura é automática, 
sem necessidade de diminuir a velocida-
de. 

Fonte: G1 

ARTESP descarta uso de pedágios para fiscalizar velocidade em 

2012 
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Fonte: Veja 

 Nos últimos dois anos, cerca de 41 veículos pesados foram 
autuados, por dia, por trafegar na faixa da esquerda nas rodovias An-
chieta e Imigrantes. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 30.216 ca-
minhões e ônibus foram autuados no biênio nas duas estradas por 
viajar na faixa proibida. Na Anchieta, o número teve pequena queda, 
passando de 15.423 em 2010 para 13.981 em 2011. Na imigrantes, foram 812 infrações. 

 O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) estabelece, no inciso 4 do artigo 29, que "quando uma pista 
de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao des-
locamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e 
as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade". Quem 
desrespeita a lei comete infração grave no valor de R$ 127,69 e perde cinco pontos na carteira. 

Para a Polícia, a Imigrantes registrou menos irregularidades devido às características da via, que tem três 
faixas de rolamento, sendo que é permitido aos veículos longos que utilizem a do meio. Também contribui 
para o número baixo o fato de que caminhões e ônibus são proibidos de usar a rodovia para descer a ser-
ra. 

 Apesar de parecer alto, o número de autuações é baixo se comparado ao total de veículos pesados 
que rodam pelas estradas. Segundo a concessionária Ecovias, em 2011 passaram pelo Sistema Anchieta-
Imigrantes 6,5 milhões de caminhões e ônibus. Isso significa que só 0,23% dos veículos foram autuados. 

Uma equipe do Diário da Estradas percorreu o sistema durante uma semana e constatou que é grande o 
número de caminhões que andam pela esquerda. Na Anchieta, os veículos mais pesados fazem fila na di-
reita e andam, em média, a 30 km/h. Impacientes, os motoristas dos caminhões mais leves iniciam a ultra-
passagem. No entanto, o excesso de veículos longos na direita dificulta o retorno à faixa adequada. Dessa 
forma, permanecem na segunda faixa por até cinco quilômetros. 

O artigo 30 do CTB deixa claro que "os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância sufi-
ciente para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança". 

 

                  Estado quer instalar radares exclusivos na Imigrantes 

 

 A ARTESP, agência que regula as rodovias concessionadas, estuda instalar, ainda neste ano, rada-
res que fiscalizam o tráfego de veículos longos pela faixa da esquerda na Rodovia dos Imigrantes. O pri-
meiro desses equipamentos, localizado no Km 48 da pista Norte da via, começou a autuar motoristas infra-
tores no início de março. 

 Apesar de manifestar interesse, a agência ainda não definiu os pontos onde pretende instalar os 
aparelhos. A Ecovias, empresa que administra o sistema, também não precisou a quilometragem dos equi-
pamentos, mas informa que serão mais dois até o fim de 2012. Não serão implantados radares na Anchieta 
porque a via tem só duas faixas de rolamento e a ultrapassagem é permitida em pontos onde a faixa no 
solo é seccionada. 

 A concessionária informa que, para facilitar a fiscalização, oferece à Polícia Rodoviária acesso à 
Central de Controle de Operações, onde ficam concentradas todas as imagens geradas pelas 144 câmeras 
espalhadas pelas rodovias. 

 O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) é responsável pela aplicação das penalidades em 
caso de irregularidades flagradas por radares. O órgão deve divulgar na segunda semana de abril o balan-
ço do primeiro mês de operação do radar de caminhões na Imigrantes. Ao todo, as duas rodovias que li-
gam a Capital e o Grande ABC à Baixada Santista são vigiadas por 30 radares de velocidade 

 

 

 

Fonte: Diário das Estradas e SETCERGS 

Polícia autua 41 caminhões por dia na Anchieta e 
Imigrantes 
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“Só não crio juízo porque não sei o 
que ele come!” 

“Mais enrolado que fio em carretel” 

“Andando com a prudência porque 
a loucura só te leva ao necrotério” 

 

Frases de pára-choque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF mar/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  31.583 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 
Dias perdidos correspondentes acidentes típi-
cos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 649.686 

9 Média de consumo      2,84  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

A ineficácia das restrições  

Por Presidência do SETCESP 

Reportagem publicada no dia 02 e março de 2012, no 
jornal Folha de São Paulo revela a realidade da mobili-
dade urbana em São Paulo. A matéria traz relatos de 
taxistas e outros profissionais que atuam na região da 
Marginal Pinheiros, mostrando que as restrições aos 
caminhões naquela via, que deixaram regiões industri-
ais inteiras isoladas, sem poder receber veículos com o 
abastecimento de suas linhas, não tiveram o efeito de-
sejado pela Prefeitura ao trânsito e não reduziram os 
congestionamentos.  

Este efeito prova que o caminhão não é o verdadeiro 
agente de congestionamentos, e sim o crescente núme-
ro de carros de passeio que disputam os espaços viá-
rios no dia a dia. Além disso, demonstra que quanto 
maior o caminhão, mais otimizado será o transporte, 
menos espaço nas ruas será ocupado e haverá menos 
motores circulando pela cidade.  

As restrições na Marginal Tietê, criadas há pouco me-
nos de um mês pela administração Kassab, certamente 
terão o mesmo efeito, demonstrando melhora nos pri-
meiros meses e, com o passar do tempo, criando mais 
um nó logístico na cidade.  

O SETCESP apresentou os argumentos que provam 
que as restrições são medidas maléficas para o bom 
andamento do trânsito, da economia e da logística na 
cidade de São Paulo e as confirmações estão aparecen-
do, com a constatação dos efeitos desta política equi-
vocada na maior mancha urbana do Brasil. A entidade 
continua com seu trabalho de diálogo e negociação 
para que ao menos haja bom senso na questão do trân-
sito. 

                                                   

    Restrições para caminhões CVC, CTV e 
CTVP na Semana Santa  

O Departamento de Polícia Rodoviária Federal publicou no dia 
12 de dezembro de 2011, a Portaria nº 44, que traz o calendário 
dos feriados de 2012 com a programação da restrição de circu-
lação de Combinações de Veículos de Carga - CVC, Combina-
ções de Transporte de Veículos - CTV e Combinações de 
Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas - CTVP autoriza-
dos a circular portando ou não Autorização Especial de Trânsi-
to - AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores 
de AET. 

Esta proibição engloba as combinações de veículos com até 
duas unidades, sendo um caminhão-trator e um semirreboque 
ou um caminhão e um reboque, desde que não excedam as di-
mensões regulamentares nos termos dos incisos I, II e alíneas 
"c", "d" e "e" do inciso III do artigo 1º da Resolução No- 
210/06 do CONTRAN. A restrição abrangerá os trechos rodo-
viários de pista simples. 

O descumprimento desta proibição constitui infração de trânsi-
to prevista no artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro 
(Código 574-63) e o veículo que for autuado só poderá seguir 
viagem após o horário de término da restrição. 

Para a Semana Santa essas combinações de veículos de cargas 
sofrerão restrições nos seguintes dias e horários: 

          - 06/04/2012 (sexta-feira)- das 06h às 12h 

          - 08/04/2012 (domingo) – das 16h às 24h 

                                                      Fonte: PRF 

Humor 


