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02 de maio de  2012 

Agenda: 
 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa: 03 de maio 

 Dia da Cruz Vermelha Internacional: 08 de maio 

 Dia da Abolição da Escravatura e dia Das Mães: 13 de maio 

 Dia Constituição, Internacional das Telecomunicações e Internacional Contra 

a Homofobia: 17 de maio 

 Dia Nac.de Combate à Explor. Sexual de Crianças e Adolescentes: 18 de maio 

 Dia da Língua Nacional: 21 de maio 

 Dia das Bandeiras: 30 de maio 
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Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi instituído 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezem-
bro de 1993, como consequência do Seminário sobre Promoção de uma imprensa independente e 
pluralista, que aconteceu na África. Este seminário teve lugar em Windhoek, Namíbia, em 1991 e le-
vou à adoção da Declaração de Windhoek sobre a Promoção da mídia independente e pluralista. A 
Declaração de Windhoek enfatizou a importância de uma imprensa livre para o desenvolvimento e a 
manutenção da democracia em uma nação, e para o desenvolvimento econômico. O Dia Mundial da 
Liberdade de Imprensa é celebrado anualmente em 03 de maio, data em que a Declaração de Win-
dhoek foi adotada. 
 
Nesta data, desde 1997, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) premia anualmente um jornalista por seu trabalho em favor da informação livre e da liber-
dade de imprensa com o troféu Guillermo Cano World Press Freedom Prize. O prêmio é assim bati-
zado em homenagem ao repórter colombiano Guillermo Cano Isaza, editor do jornal El Espectador, 
assassinado por dois pistoleiros ligados aos carteis do país depois de anos noticiando as operações da 
máfia da cocaína latino-americana. 
 
 O vencedor do prêmio anual é escolhido por um juri formado de 14 trabalhadores da imprensa de 
diversos países do globo. Os nomes dos jurados são indicados para a UNESCO por ONGs trabalhan-
do em nome da liberdade de imprensa e pelos estados membros da organização internacional que rea-
liza a premiação. 
 
Liberdade de expressão é um dos nossos direitos mais preciosos. Sustenta toda a liberdade aos outros 
e fornece uma base para a dignidade humana. Imprensa livre, pluralista e independente é essencial pa-
ra o seu exercício. Esta é a mensagem do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A liberdade de im-
prensa implica na liberdade de ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de fronteiras, como previsto no artigo 19 da Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos. Essa liberdade é essencial para as sociedades 
saudáveis e dinâmicas. 
As mudanças no mundo árabe demonstraram o poder das aspirações de direi-
tos, quando combinado com novas e velhas mídias. A recém-descoberta liber-
dade de imprensa está prometendo transformar as sociedades através de uma 
maior transparência e responsabilidade. É abrir novas formas de comunicar e 
compartilhar informações e conhecimentos. Poderosas novas vozes estão mais 
altas – especialmente as dos jovens - onde ficavam caladas antes. É por isso 
que este ano o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é centrado no tema 

“Novas vozes:  a liberdade da  mídia ajudando a transformar sociedades”. 
 
O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa é a nossa oportunidade de levantar a bandeira na luta para 
avançar na liberdade dos meios de comunicação. Apelamos aos Estados, meios profissionais e organi-
zações não governamentais em todos os lugares para unir forças com as Nações Unidas para promo-
ver a liberdade online e offline de expressão, de acordo com princípios internacionalmente aceitos. Este 
é um dos pilares dos direitos individuais, uma base para sociedades saudáveis e uma força de transfor-
mação social. 
 
 

 Fonte: UNESCO          

Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa 
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De um lado a tradição de aproximadamente 50 anos, a carta frete, de ou-
tro a antiga reivindicação de transportadores autônomos para a extinção 
dessa prática. 
O Congresso  Nacional mobilizou-se e em 2010, alteraram a Lei 11.442/07, incluindo um artigo extinguindo 
a carta frete e determinando nova forma de pagamento. 
Por sua vez a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) emitiu Resolução 3.658/11 para a regu-
lamentação da exigência legal. 
A maioria das transportadoras brasileiras reclama da falta do debate público para a implementação das 
exigências previstas, tendo em vista a questão operacional e de custos para a implementação da nova for-
ma, que envolve a contratação de uma empresa credenciada para a gestão dos pagamentos,  a utilização 
de recursos internos para a informação, controle e recarga dos cartões o depósitos em conta dos autôno-
mos; a ANTT alheia ao debate, publica no dia 25/04/12 em seu portal: 
 

 A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) passará a aplicar multas, a partir do dia 15 de maio, aos transpor-
tadores que insistem em utilizar a carta-frete no transporte rodoviário de cargas. Esta prática está proibida em todo o País 
desde 23 de janeiro deste ano. Os pagamentos devem ser feitos por meio eletrônico, conforme a Resolução nº 3.658, de 
abril de 2011. 
 Atualmente, há doze empresas habilitadas para gerenciar o sistema que consiste, basicamente, em depósitos e saques 
em conta bancária. A relação das empresas habilitadas está no site da ANTT. 
 Desde outubro do ano passado a agência desenvolve fiscalização educativa em todo o território nacional para corrigir o 
problema. O procedimento atendeu a pedidos do setor de transporte de cargas que ainda não havia conseguido se adap-
tar à mudança. 
 O contratante que pagar frete de forma diferente daquela exigida pela Resolução nº 3.658 estará sujeito a multa no valor 
de 50% do valor total de cada viagem paga de forma irregular - mínimo de R$ 550 e máximo de R$ 10,5 mil. 
 O transportador autônomo que utilizar a carta-frete será punido com multa de R$ 550 e pode ter seu Registro Nacional 
de Transportador Rodoviário de Cargas (RNTRC) cancelado. 
 A carta-frete é um papel informal, não fiscalizado pelo governo, utilizado há mais de cinquenta anos no Brasil. Os cami-
nhoneiros recebem o documento como forma de pagamento e, na maioria dos casos, ele é trocado nos postos de com-
bustíveis por dinheiro, com deságio. 
 O novo sistema concede ao caminhoneiro maior transparências nas suas operações, segurança e evita fraude fiscal. O 
governo pssa a recolher os impostos devidos. Empresas transportadoras, caminhoneiros e interessados no assunto de-
vem acessar a página da ANTT  (www.antt.gov.br). 

 
No entanto o SETCERGS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio 
Grande do Sul) já obteve uma vitória na justiça, em forma liminar em dezembro de 2011, para a suspensão 
dessas exigências das suas empresas associadas. 
O que tudo indica é que novamente teremos um adiamento, pois, essa polêmica está longe de ter fim. Prin-
cipalmente pela falta de diálogo entre o órgão governamental e as empresas de transporte.  
  

A polêmica da carta frete 

Depois de uma crise política em meados de 2011, a execução orça-
mentária do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes) despencou, a maioria dos editais atrasou e desde o 
segundo semestre de 2011 que o órgão não licita obras na área fe-
deral. 
 
No ano passado foram paralisadas 500 obras por conta de denún-
cias de superfaturamento. 
 
Por ser o principal modal de transporte do Brasil, o rodoviário, é pre-
ocupante essa inércia. Além dos problemas típicos de asfaltamento, 

que por si só já são ruins, também as duplicações que urgem há muito por início e conclusões (sem falar 
naquelas que sequer foram planejadas) e a manutenção de pontes e viadutos em muitos Estados brasilei-
ros que podem, esperamos que não, trazer riscos de acidentes graves ou, como já aconteceu em vários 
casos, até desabamentos. 

Crise no DNIT adia obras em rodovias fe-

derais 
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Fonte: Veja 

Você vai dormir mais cedo, mas acorda cansado mesmo assim. Tira uma folga na se-
gunda-feira para prolongar o fim de semana e quando volta do passeio parece que 
nem saiu. São sensações características do mau funcionamento da glândula suprarre-
nal. Descoberta há cerca de 10 anos, a fadiga adrenal é considerada a síndrome do 
século XXI. 

O cardiologista Marcos Antônio Natividade, pós-graduado em terapia ortomolecular e mestre em fisiologia do envelhe-
cimento, explica que a suprarrenal é a primeira glândula a ser atingida pelo estresse. Ela é responsável por defender 
o corpo de traumas físicos, incluindo frio, calor e fome. 

— Quando a glândula suprarrenal está funcionando mal e não está secretando os hormônios que deveria, além do 
cansaço excessivo, ocorrem infecções e gripes frequentes, ansiedade, irritabilidade, alterações do sono, baixa libido e 
ereções não mantidas, tonturas, baixa concentração e memória, apatia, compulsão por doces, salgados, cafeinados e 
frituras, depressão e medo sem causa aparente — enumera o médico.  

Ainda pouco conhecida, a fadiga adrenal, muitas vezes, é confundida com depressão, pânico, fibromialgia, labirintite, 
anemia ou palpitações. De acordo com Natividade, quando diagnosticada a disfunção, deve ser feita uma reposição 
com hormônios biodênticos, que são iguais aos secretados pela glândula suprarrenal. Se não tratado, o problema po-
de desencadear doenças como obesidade, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e osteoporose. 

Excesso de trabalho, má alimentação, sedentarismo e aborrecimentos são causas que podem induzir à fadiga adre-
nal. A prevenção está na já conhecida fórmula alimentação saudável aliada a exercícios físicos, além de reservar mo-
mentos para o descanso. 

— Comer castanhas, verduras, frutas, alimentos integrais e peixes, fazer atividade física três vezes por semana, des-
cansar no mínimo dois finais de semana por mês e tirar 30 dias de férias por ano. Isso é fundamental para se viver 
com saúde e bem-estar — recomenda o especialista. 

Ouça o seu corpo - Nem todos os casos de fadiga adrenal apresentam os mesmos sintomas ou têm as mesmas con-
dições prévias. As glândulas adrenais são sobrecarregadas, mas isso pode acontecer a partir de uma série de cau-
sas. Você provavelmente irá reconhecer a palavra adrenal como a raiz de adrenalina, tecnicamente conhecido como 
epinefrina, o hormônio do estresse. As glândulas suprarrenais produzem a adrenalina e cortisol em resposta ao es-
tresse, aumentando temporariamente a capacidade do organismo para lidar com o que está causando o estresse. É a 
resposta "luta ou fuga", e uma grande vantagem bioquímica, mas a vida moderna é tão cheia de stress que as glându-
las suprarrenais acabam por produzir hormônios do estresse mais do que o corpo foi projetado para lidar. A síndrome 
da fadiga adrenal é o que você ganha quando as suas glândulas suprarrenais gritam: "Já basta!" É a tentativa do seu 
corpo de se desligar por tempo suficiente para se recuperar de todos os hormônios do estresse, então se estressar 
por cima do seu cansaço é a pior coisa que você pode fazer. Examine quando os seus sintomas batem e que eventos 
os precederam. Que hábitos te levaram para estes sintomas de fadiga adrenal? Uma vez que você sabe o que está 
trazendo o estresse em sua vida, você pode começar a abordar essas causas. 

Remova os estressores - Você ainda vai ter que pagar seus impostos,  mas existem certos fatores de estresse em 
sua vida que você pode simplesmente cortar totalmente. Dê uma olhada em seu estilo de vida atual, e faça quaisquer 
mudanças que você precisa para promover as coisas que fazem você feliz e reduzir as partes de sua vida que fazem 
mais mal do que bem. 

•Relaxe - Simplesmente reserve algum tempo todo dia para você e seu bem-estar geral. Faça uma pausa de verdade 
durante os intervalos do seu trabalho. Afaste-se do computador para redefinir a si mesmo. Essas pausas não estão lá 
para lhe dar uma chance de fofocas; pausas regulares durante o trabalho estressante, efetivamente aumentam a sua 
produtividade quando você retornar a uma tarefa. 

 •Exercício - Sim, você sabia que isso iria acontecer. Exercício redefine os sistemas biológicos, aumentando os níveis 
de hormônio do prazer no organismo e aumentando a sua capacidade de metabolizar os dejetos da produção de hor-
mônio adrenal. Procure atividades divertidas e movimentos que não precisam pensar, fazendo algo que você gosta 
sem se preocupar com as taxas de batimentos cardíacos e metas de quilometragem para a semana. Basta chegar lá 
e seguir o fluxo. 

 •Medite - Não há necessidade de tornar-se um místico oriental; a meditação pode ser qualquer coisa desde a tradi-
ção Zen rigorosa, até os exercícios de respiração simples. A oração é uma forma de meditação, assim como exercí-
cios de movimento como o Tai Chi Chuan. Então, novamente, separar 15 minutos por dia para sentar em uma cadei-
ra, respirando profundamente e ouvindo música instrumental pode ser suficiente 

 •Sono - Você não pode querer desperdiçar o tempo que você teria para se dedicar ao trabalho e família, mas o sono 
é doce e o último meio pelo qual o organismo repõe o equilíbrio. A quantidade de sono diário varia de pessoa para 
pessoa,  tentar compensar todo o seu sono perdido uma vez no fim de semana é contraproducente. Coloque-se em 
um horário de sono que se sinta bem e procure padronizar os horários de dormir e acordar;  considere um cochilo do 
meio-dia, se você puder.  

 

Fonte: Viver bem 

Estresse leva à fadiga adrenal  
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“Pobre é igual barbante: quando 
não está esticado tá no rolo”  

“Muitos me seguem mas só Deus 
me acompanha” 

“A vida é uma caminhada, não 
deixe que ela acabe na estrada!” 

 

Frases de pára-choque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF abril/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  23.055 

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 474.290 

9 Média de consumo      2,85  

10 RNC interna 4 

11 Reclamação de cliente 0 

PRF propõe usar tacógrafo para multar 
caminhoneiro 

 

Alterar a legislação de trânsito atual, de forma a 
permitir que a velocidade registrada pelos tacógra-
fos, dispositivos instalado nos milhares de cami-
nhões que percorrem as estradas do País, possa 
ser utilizada pela fiscalização de trânsito para mul-
tar e coibir o excesso de velocidade, uma das 
grandes causas de acidentes. Essa proposta, de 
autoria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), pode 
integrar as discussões do processo de revisão do 
Código Brasileiro de Trânsito (CTB), que no ano 
que vem completa 15 anos em vigor no País. 

 

A ideia foi defendida no dia 19 de abril pela dire-
tora nacional do Departamento de Polícia Rodo-
viária Federal, Maria Alice Nascimento de Souza, 
durante o Encontro Nacional de Prevenção e Re-
dução de Acidentes de Trânsito. Se implantada, 
contribuirá para apertar o cerco em torno de outra 
situação alarmante, a frequente violação da jorna-
da de trabalho e do tempo desses condutores ao 
volante. 

Fonte: PRF 

    IDF intensifica instalação de equipamentos 
de telemetria  

Após a elaboração de um plano de implantação, com a 
parceria  do fornecedor dos equipamentos, a IDF Trans-
portes recomeçou a implantação da telemetria nos cami-
nhões de seus agregados. 

Depois de ter instalado em 100% da frota própria, o pro-
cesso de instalação dos agregados ficará concluído até o 
junho deste ano, essa é a expectativa do Diretor Geral, Sr. 
Ivo Dias, que ressalta que o bom andamento do cronogra-
ma também depende da disponibilidade de fornecimento e 
instalação dos aparelhos por parte do fornecedor. 

Humor 


