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01 de junho de  2012 

Agenda: 
 Início da Semana Mundial do Meio Ambiente: 01 junho 

 Dia da Ecologia e Mundial do Meio Ambiente: 05 de junho 

 Dia de Corpus Christi: 07 de junho 

 Dia da Língua Portuguesa:  10 de junho 

 Dia dos Namorados: 12 de junho 

 Dia de Santo Antônio: 13 de junho 

 Dia do Imigrante e início do inverno: 21 de junho 

 Dia de São João: 24 de junho 
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O Dia Mundial do Meio Ambiente (WED, na sigla em inglês) de 2012 tem o objetivo mais ambicioso 
de sua história. Este ano, pessoas, comunidades e instituições do mundo todo serão desafiadas a se 
comprometer com pelo menos uma atividade para o dia 5 de junho de 2012 e ajudar a quebrar o re-
cord do maior número de atividades das últimas quatro décadas de história da celebração do WED — 
o dia mais importante do ano para a promoção de ações ambiental positiva.  
No WED 2012, o PNUMA tem um incentivo extra para os participantes! Cinco carros de consumo 
eficiente de combustível foram doados pela KIA para premiar os melhores Projetos do WED em cada 
uma das seguintes categorias: 
 •Pessoas: Mobilização do maior número de participantes em uma atividade do WED 
• Tema: Atividade que melhor traduzir o tema do WED 2012: Economia Verde: Ela te inclui? 
•Criatividade: Atividade mais inovadora, inédita e divertida do WED  
• Barulho: Atividade do WED que melhor traduzir o poder das mídias sociais  
•Impacto: Atividade do WED que resultar em transformação substantiva e efetiva 
 Um painel de especialistas do PNUMA fará a seleção das atividades registradas no site oficial do 
WED (www.unep.org/portuguese/wed) e promovidas entre os dias 3 e 8 de junho de 2012. 
 Para qualificar, todas as atividades devem ser registradas online até o dia 30 de junho de 2012. Os 
vencedores serão anunciados no dia 30 de julho de 2012. 
 As atividades do WED podem ter todos os formatos e tamanhos — consideramos aquela mudança 
de rotina ao usar transporte coletivo ou bicicleta para ir para o trabalho, organizar um mutirão de lim-
peza do bairro, ou estimular sua escola, comunidade ou empresa a reduzir o consumo de água, por 
exemplo. 
Participar é fácil! Visitewww.unep.org/portuguese/wed e conte como você vai levantar essa bandeira 
no dia 5 de junho de 2012! Sua atividade entrará para o mapa global do WED e inspirará milhares de 
pessoas a fazer parte desse movimento! 
 O Dia Mundial do Meio Ambiente de 2012, ou WED 2012, será um dos maiores eventos pré-
Rio+20. Com o tema “Economia Verde: Ela te inclui?” o WED apresentará ações individuais em prol 
do desenvolvimento sustentável. E este ano, as celebrações globais do WED 2012 acontecerão aqui 
no Brasil!  
O Brasil também será o país-sede da Conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável 
(Rio+20), entre 20 e 22 de junho de 2012, quando governantes de todo o mundo se encontrarão para 
desenhar o mapa do caminho que seguiremos para o desenvolvimento sustentável no século XXI. A 
Economia Verde no Contexto do Desenvolvimento Sustentável e da Erradicação da Pobreza é um 
dos temas centrais da Rio+20. 
 Um grupo de celebridades está emprestando suas vozes ao WED 2012, incluindo as estrelas do Desa-
fio do WED do ano passado: a super modelo, Gisele Bündchen, e o ator hollywoodiano, Don Che-
adle. Clique aqui para assistir! 
 Com a vitória da Gisele contra o Don Cheadle na disputa do ano passado (em que participantes regis-
travam suas atividades ambientais em nome de um deles), os Embaixadores do PNUMA agora vão se 
unir para estimular as pessoas a registrarem um número record de atividades no site www.unep.org/
portuguese/wed.  
No ano passado, o WED registrou 4.229 atividades em 144 países — de um rally de ciclistas no Nepal 
até um movimento de limpeza de locais públicos na República do Congo. 
 Para o Desafio do WED 2012, estão se unindo à Gisele Bündchen e Don Cheadle o ator Ian Some-
rhalder, estrela de Vampire Diaries; a atriz chinesa Li Bing Bing e o ator de Bollywood, Rahul Bose. 
Todas essas estrelas fizeram um vídeo com mensagens para encorajar as pessoas a quebrarem o record 
de 2011. 
 

 Fonte: PNUMA          

O Dia Mundial do Meio Ambiente de 2012 quer conquistar 
a maior participação de todos os tempos! 
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 Em 30 de abril foi publicada a Lei 12.619/12, que entra em 
vigor em 17 de junho de 2012. 
 
 Recém publicada, a nova lei ainda não dispõe de textos legais interpretativos, como informativos ou porta-
rias do Ministério do Trabalho ou de outro órgão oficial. 
 
Segue aqui, apenas uma primeira interpretação do texto legal como se apresenta, para que sirva de emba-
samento preliminar para os interessados e atuantes no setor. 
 
A lei que faz modificações na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e no CTB (Código de Trânsito Bra-
sileiro) traz em seu artigo 3º o acréscimo do art. 235-B na CLT, elencando os deveres do motorista profissi-
onal, onde se pode destacar a obrigatoriedade deste se submeter a testes e à programa de controle de uso 
de drogas e de bebida alcoólica instituídos pelo empregador.  
A utilização de teste de alcoolemia e testes para controle de uso de droga poderá ser empregado pelas 
empresas de transporte. Para isso, as empresas deverão implantar programas internos de combate ao uso 
dessas substâncias e dar ampla ciência aos empregados. 
Será assegurado o intervalo mínimo de 1 hora para refeição e um descanso entre jornadas de 11 horas, 
conforme já preveem os artigos 71 e 66 da CLT, respectivamente.  O descanso semanal passa a ser de 35 
horas ao invés de 24 horas, e nas viagens de longa distância o período é de 36 horas.  
As horas extras poderão ser compensadas em outro dia, conforme previsão em convenção coletiva ou 
acordo coletivo. A jornada de trabalho é aquela estabelecida na Constituição Federal ou mediante instru-
mentos de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
Fica instituído o tempo de espera, que é aquele período após a jornada de trabalho em que o motorista, 
inclusive o ajudante, fica aguardando a carga no embarcador ou a descarga no destinatário, ou ainda, o 
tempo em que fica parado nos locais de fiscalização (alfândega, fazenda, etc.), e não são computadas co-
mo horas extraordinárias. Veja a situação: o condutor já cumpriu a sua jornada diária e fez mais duas horas 
extras, porém ele está no destinatário descarregando a mercadoria e isso demora mais uma hora. Essa 
hora, após as horas extras, será considerada tempo de espera.  
O tempo de espera é indenizado com base no salário-hora, acrescido de mais 30% (trinta por cento). O 
caráter indenizatório dessa verba, como descrito no parágrafo 9º do artigo 235-C da CLT (incluído pelo art. 
3º da Lei 12.619/11), infere-se que a mesma não terá incidência de nenhum encargo (INSS, FGTS, IRRF) 
e nem comporá os cálculos de férias, verbas rescisórias, 13ª salário, etc.  
Para os motoristas que fazem viagens de longa distância (quando ficam mais que 24 horas longe de seu 
local de trabalho), deverá haver intervalos de 30 minutos a cada 4 horas de direção ininterrupta, podendo 
coincidir com a hora de refeição. Ou seja, dentro da 1 hora de descanso para refeição, pode-se considerar 
os 30 minutos de descanso obrigatório, caso sejam coincidentes. 
O intervalo entre jornadas deve ser respeitado, ou seja, mesmo o motorista que faz viagens de longo per-
curso deve descansar 11 horas. O descanso, nesse caso, pode ser em alojamentos específicos, em hotel 
ou na cabine do próprio veículo, se ela for adaptada para isso. 
Nas viagens de longa distância, onde são utilizados dois condutores, o repouso poderá ser na cabine en-
quanto o outro dirige. Todavia, seis horas (pelo menos) deverão ser com o veículo parado; nesse caso, as 
horas de descanso no veículo em movimento serão consideradas tempo de reserva, e devem ser remune-
radas no valor de 30% da hora normal, ou seja, 30% do que custa a hora normal. Essas terão incidência 
de encargos sociais e reflexos em verbas trabalhistas.  
Nas viagens que ultrapassarem a uma semana, o descanso semanal será de 36 horas por semana e seu 
gozo se dará no retorno ao seu local de trabalho ou domicílio, salvo se a empresa oferecer condições ade-
quadas para o efetivo descanso em suas instalações.  O repouso de 36 horas pode ser fracionado em 30 
horas de descanso direto e 6 horas em outro dia (na mesma semana do descanso), sem contar as 11 ho-
ras diárias já previstas.  

Continua→ 

Regulamentação para condutores 

profissionais 
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Será possível adotar a jornada 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, desde que prevista em 
acordo ou convenção coletiva de trabalho.  
A jornada de trabalho, o período de descanso, o tempo de espera e de reserva deverão ser controlados de 
forma rigorosa pelo empregador, que poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de 
trabalho externa, ou de meios eletrônicos idôneos instalados no veículo.  
Outra novidade é a obrigação de o empregador oferecer aos seus motoristas empregados um seguro obri-
gatório (por conta da empresa), destinado à cobertura dos riscos pessoais advindas das atividades profissi-
onais, com o valor mínimo de dez pisos salariais.  
 
O artigo 5º da nova lei acrescenta no CTB os artigos 67-A, 67-C e 67-E que, entre outras coisas, responsa-
biliza o condutor pelo controle das horas de descanso e no artigo 6º, que inclui o inciso XXIII no artigo 230 
(do CTB) a penalidade de multa (grave) e retenção do veículo para o descanso, caso o condutor infrinja 
essa obrigação.  
O tempo de direção poderá ser prorrogado por mais 1 hora em casos excepcionais para se chegar a lugar 
que ofereça a segurança. 
Entre outras polêmicas, a inclusão do condutor autônomo nessas obrigações gera controvérsias, pois, na 
leitura da lei em relação aos acréscimos na CLT, remete-nos apenas aos condutores com vínculo empre-
gatício. Todavia, ao alterar o CTB, com a colocação no texto legal da denominação “motorista profissional”, 
mesmo sem a definição clara, fornece subsídios suficientes para interpretar que esse indivíduo é qualquer 
um que exerça a profissão, independente de vínculo, o que é corroborado na leitura da já citada alteração 
do artigo 230 desse código, bem como pela conceituação do que é "profissional" na Língua Portuguesa.  

Lei traz impacto nos prazos de entrega e nos preços dos 

fretes 
 
O SETCERGS ( Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Esta-
do do Rio Grande do Sul) realizou no dia 22/05, uma reunião com seus associados pa-
ra tratar da Lei 12.619, que regulamenta a Profissão de Motorista em todo país.  O en-
contro também serviu para prestar todos os esclarecimentos e orientações quanto aos 
procedimentos sobre a nova lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff que entrará 
em vigor a partir do dia 17 de junho de 2012.    

 
De acordo com Silvano, presidente do sindicato, essa regulamentação traz uma redução da capacidade 
operacional das empresas e de oferta de serviços. “Serão necessários mais motoristas para fazer as mes-
mas viagens e prazos mais longos, o que implica numa negociação com os tomadores de serviços, quanto 
ao prazo de entrega e o preço do frete”, adverte o dirigente. Ressalta que essas condições variam muito de 
acordo com as rotas, sendo naturalmente um maior impacto nas rotas longas”, assinalou.  
      Silvano comenta que a profissão de motorista durante 70 anos não teve um regulamento e que essa é 
a primeira normatização que vai exigir uma grande readequação por parte das empresas e mesmo dos 
transportadores autônomos.  
      O presidente do SETCERGS crítica que o governo vetou o artigo da lei que exigia a instalação de lo-
cais de descanso para os motoristas a cada 200 quilômetros. “Neste contexto, a lei traz obrigações, mas 
não proporciona condições adequadas para o seu cumprimento”, reclama.  
      O líder setorial lembra que a lei tem impacto na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e no CTB 
(Código Brasileiro de Trânsito), com penalidades tanto para as empresas de transporte, como para motoris-
tas no caso do seu descumprimento.  
      Finalizando, informa que a Lei 12.619 será amplamente debatida no Congresso Técnico da 14ª Trans-
po-Sul que acontecerá de 04 a 06 de julho no Centro de Eventos FIERGS. “Devido às diversas dúvidas so-
bre a referida regulamentação da profissão de motorista, a comissão organizadora do maior evento de 
Transporte e Logística da Região Sul, decidiu inserir esse tema na programação do evento promovido pelo 
SETCERGS. 

Fonte: SETCERGS 
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“O tamanho da tua inveja é a 
velocidade do meu sucesso”  

“Mantenha distância porque eu 
dou preferência para a vida!” 

“Não culpe Deus pela a tua incom-
petência” 

 

Frases de para-choque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF maio/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  27.066 

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 556.817 

9 Média de consumo      2,85  

10 RNC interna 3 

11 Reclamação de cliente 1 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSI-
TO 2012 

 Atualmente cerca de 2 milhões de pessoas mor-
rem por ano, vítimas da violência no trânsito, e o 
número de feridos é ainda mais alarmante. Levan-
do em conta que dois dos principais fatores que 
influenciam no crescimento da taxa de mortalida-
de no trânsito são a relação “comportamento e 
segurança dos usuários” e o excesso de velocida-
de, e os relatórios internacionais sobre acidentes 
de trânsito, o Contran definiu o tema da Semana 
Nacional de Trânsito 2012 como: “Década Mun-
dial de Ações para a Segurança do Trânsito – 
2011/2020: Não exceda a Velocidade, Preser-
ve a Vida”. 

A velocidade é tema inédito na semana nacional, e 
o principal foco é a conscientização de jovens en-
tre 18 e 25 anos, considerados o grupo mais vul-
nerável e de maior exposição ao risco de acidentes 
de trânsito. Para traçar e realizar as ações o Con-
tran definiu como prioridade a necessidade de 
unir esforços intersetoriais, visando a redução dos 
acidentes de trânsito. 

 

Fonte: DENATRAN 

    IDF começa treinamento sobre nova 
legislação  

Complementando o seu programa de treinamento 
anual e com o intuito de esclarecer e orientar os seus 
condutores profissionais, a IDF Transportes começa 
no dia 4 de junho de 2012, o treinamento sobre a Lei 
12.619/12. Como faz parte do programa interno, to-
dos os condutores deverão passar pelo treinamento, 
que também servirá para o debate amplo sobre os as-
pectos que compõe a nova regulamentação. 

 

Humor 


