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01 de julho de  2012 

Agenda: 
 Dia do Bombeiro Brasileiro: 02 julho 

 Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista: 09 de julho 

 Dia da Liberdade de Pensamento: 14 de julho 

 Dia da Proteção às Florestas:  17 de julho 

 Dia do Amigo e Internacional da Amizade: 20 de julho 

 Dia de São Cristóvão e do Motorista: 25 de julho 

 Dia da Vovó: 26 de julho 

 Dia do Agricultor: 28 de julho 
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No dia 17 de julho comemora-se o dia da proteção às florestas.  
O Curupira é um personagem folclórico que protege as flores-
tas, é de origem indígena, da tribo dos tupi-guaranis, e habita 
matas e florestas do Brasil. 
 
Essa lenda é muito antiga, desde a época do descobrimento do Brasil, o padre José de Anchi-
eta certa vez descreveu em carta que nas terras brasileiras existiam demônios que atacavam os 
índios, chamados de Curupira. 
 
O Curupira possui forma de menino, que protege florestas e animais dos caçadores e destrui-
dores da natureza. Além da proteção, tem o poder de ressuscitar os animais mortos pelos ho-
mens. 
 
Seus cabelos são avermelhados, as orelhas grandes e pontudas, mas o que mais chama a aten-
ção são os pés virados para trás, deixando-o com uma aparência muito estranha. Quem tenta 
seguir seu rastro acaba errando o caminho, indo para o lado contrário. 
 
Na lenda do Curupira é contado que ele transforma filhos e esposas dos caçadores em presas, 
para que estes sejam sacrificados. Outra travessura do menino é quebrar os machados de ho-
mens que derrubam árvores. 
 
Além disso, a forma mais impressionante de assustar os caçadores e predadores da natureza é 
através de gritos, uivos e assobios que emite, apavorando-os, fazendo-os correr assustados 
das florestas, enquanto o menino travesso dá muitas gargalhadas. 
 

Na verdade, hoje em dia, os protetores das florestas são diver-
sos profissionais, como os engenheiros florestais, os agrôno-
mos, os biólogos, os educadores e gestores ambientais, etc. 
Eles são responsáveis por cuidar e fazer a preservação do pla-
neta todos os dias, desenvolvem projetos contra o desmata-
mento de áreas ou para salvar espécies animais que estão em 
extinção. 
 
A natureza é vida, é ela quem fornece o ar que respiramos, a 
chuva que abastece nossos rios, fazendo aumentar a quantida-

de de água nos mesmos, possui um ciclo de vida natural entre plantas e animais. 
 
Hoje já sentimos efeitos do que fizeram ontem, no amanhã o que restará para as próximas 
gerações?  
 
 
 

 Fonte: Brasil Escola          

Dia da Proteção às Florestas 
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Emergência no transporte de produtos perigo-
sos: o primeiro no local 
Em continuidade ao conteúdo abordado na edição passada deste boletim, iremos ver 
alguns itens importantes em casos de acidentes envolvendo veículos transportando 
produtos perigosos. 

Os veículos que transportam produtos perigosos são identificados pelo uso de sim-
bologia externa, conforme a NBR 7500, que são compostos, basicamente, de painel 
de segurança afixado nas laterais, na frente e na traseira e, com exceção de em alguns 
casos, pelo porte do rótulo de risco, afixado nas laterais e traseira. Observe que não 
são apenas os caminhões tanque que transportam produtos perigosos. Os caminhões 
de carroçaria aberta e fechada transportam tambores, bombonas, botijões e cilindros. Os rótulos de risco identificam a classe de risco 
do produto e os painéis de segurança, através de números identificam seus riscos e o produto transportado conforme a classificação da 
ONU. Quando o painel de segurança não portar números, significa que no veículo encontram-se vários produtos.  

 Se, durante a viagem, você se deparar com um acidente envolvendo esses produtos: 

1- Não se aproxime, nem mesmo para tentar socorrer o motorista. Existem produtos que liberam gases incolores e inodoros e você 
corre o risco de se intoxicar gravemente, podendo ser fatal. Mantenha-se em posição que o vento fique pelas costas, para não trazer 
vapores ou gases em casos de vazamento; 

2– Sinalize o local para evitar outros acidentes; 

3- Anote em um papel os números que estão no painel de segurança e 
a cor do rótulo de risco. Tenha o cuidado para não anotar errado, 
pois a inversão de apenas um número poderá prejudicar o atendimen-
to a emergência por parte das equipes de socorro. Procure verificar se 
há vazamento de líquido ou gases; 

4- Tente avisar os motoristas que viajam no sentido contrário ao seu 
para que não se aproximem do local e avise a Polícia Rodoviária e o 
Corpo de Bombeiros, através dos telefones 190 e 193 ou da primeira 
viatura que encontrar, informando os números anotados, a rodovia e 
o km exato do local do acidente; 

5- Se for possível e com ajuda de outros motoristas, tente impedir a 
aproximação de curiosos, porém não permita que ocupem o acosta-
mento da rodovia, pois as equipes que atenderam a emergência neces-
sitam ter acesso livre ao local; 

6- Caso o motorista esteja consciente, lembre-o que ele deve manter 
em mãos um documento chamado Ficha de Emergência, a fim de 
entregar as autoridades públicas, assim que chegarem; e 

 7- Após esse socorro inicial, afaste-se o mais distante possível do 
local. O vento pode espalhar a nuvem tóxica. Adotando esses proce-
dimentos, com certeza você estará salvando muitas vidas e contribu-
indo para o pronto atendimento da emergência.   

 

 

 

 

 

Fontes:DENATRAN e CETESB 

 

Relembrando dicas de boletins anteriores (julho de 2010) 
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CONTRAN regulamenta a fiscalização do cumpri-

mento da Lei 12.619/2012 
 
O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), através da Resolução 405/12 (publicada 
no dia 12/06/12), regulamentou a fiscalização do cumprimento da jornada de trabalho do 
condutor profissional estabelecida pela Lei Federal 12.619/2012. 
A regulamentação elucidou algumas das principais dúvidas e interpretações controversas 
sobre o controle do tempo de descanso do condutor profissional. Ela dá quarenta e cinco dias de adaptação, para que 
comecem as autuações, até lá, as operações devem ser apenas educativas e de orientação. Seguem abaixo alguns 
desses itens. 
 
Quem deve respeitar o tempo de direção e jornada estabelecido na Lei?  
Diferente dos vários boatos que se espalharam, todos os condutores profissionais, independente de vínculo emprega-
tício, deverão cumprir  o tempo de descanso. Isto vem descrito no primeiro artigo: 

 
Art. 1º Estabelecer os procedimentos para fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional na condu-
ção dos veículos de transporte e de condução de escolares, de transporte de passageiros com mais de 10 (dez lugares) e de 
carga com peso bruto total superior a 4.536 (quatro mil e quinhentos e trinta e seis) quilogramas, para cumprimento do dis-
posto no art. 67-A, incluído no Código de Transito Brasileiro – CTB, pela Lei n° 12.619, de 30 de abril de 2012.  
Parágrafo único. Para efeito desta resolução, serão adotadas as seguintes definições:  
I – motorista profissional: condutor que exerce atividade remunerada ao veículo. 

 
Independentemente de o condutor ser autônomo ou empregado, desde que se enquadre nos veículos citados, ele 
deverá respeitar as normas. 
 
Existe tolerância no tempo de direção para fazer a parada? 

 
Art. 3º 
IV - 
[...] 
§  3º  Em  situações  excepcionais  de  inobservância  justificada  do  tempo  de  direção referido  no  inciso  I (4 horas),  des-
de  que  não  comprometa  a  segurança  rodoviária,  o  tempo  de  direção poderá ser prorrogado por até 1 (uma) hora, de 
modo a permitir que o condutor, o veículo e sua carga cheguem a lugar que ofereça a segurança e o atendimento demanda-
dos;  

Se comprovado, não comprometendo a segurança, poderá circular por mais uma hora. 

 
Como fica a questão dos discos que são entregues no final da viagem? 

 
Art.  2º  A  fiscalização  do  tempo  de  direção  e  do  intervalo  de  descanso  do  motorista profissional dar-se-á por meio de:  
I  -  Análise  do  disco  ou  fita  diagrama  do  registrador  instantâneo  e  inalterável  de velocidade  e  tempo  ou  de  outros  
meios  eletrônicos  idôneos  instalados  no  veículo,  na  forma regulamentada pelo CONTRAN; ou  
II - Verificação do diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, fornecida pelo empregador; ou  
III – Verificação da ficha de trabalho do autônomo, conforme Anexo desta Resolução.   
§ 1º A fiscalização por meio dos documentos previstos nos incisos II e III somente será feita  quando  da  impossibilidade  da  
comprovação  por  meio  do  disco  ou  fita  diagrama  do registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo do pró-
prio veículo fiscalizado.  
§ 2º O motorista profissional autônomo deverá portar a ficha de trabalho das últimas 24 (vinte quatro) horas. 

[...] 

§5º Os documentos previstos nos incisos II e III servirão como autorização de transporte prevista  no  artigo  8º  da  Lei  Com-

plementar  nº.  121, de  9  de  fevereiro  de  2006,  desde  que contenham o carimbo e assinatura do representante legal da 

empresa.  

Essa ficha é de porte obrigatório e também serve de autorização para condução de veículo, quando o condutor não 
for o proprietário. O modelo dela está anexo à Resolução. 

 
A principal diferença de aplicação, em relação ao autônomo e ao empregado, relaciona-se no controle do descanso 
semanal, das horas normais, extras e outras previstas na lei. Agora, o tempo de descanso de 11 horas diárias 
(podendo ser 9h+2h) e as paradas de 30 minutos, são iguais para todos. 
Os horários de restrição de circulação (que é das 22h às 5h no nosso caso) são exigências feitas pelos programas de 
gerenciamento de cada transportador, embarcador ou destinatário. 
O intervalo mínimo de 1h para refeição também deve ser observado. 

Fonte: DENATRAN 
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“Não tenho inimigos e sim falsos 
amigos”  

“Muitos são os chamados, mas são 
poucos que ouvem!” 

“Quem inventou a distância não 
conhecia a saudade” 

 

Frases de para-choque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF junho/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  27.089 

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 556.878 

9 Média de consumo 2,86 

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Oração do motorista 

 Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, pru-

dência e perfeito controle, para que eu possa fazer uma 

boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu que és o 

Autor da vida, fazei que eu não sofra nenhum acidente, 

não fira ninguém e nem seja causa de morte. Desperta, 

Senhor, em mim, sentimentos de bom samaritano e de 

Simão Cireneu. Dá-me calma e paciência no tráfego difí-

cil. Protege-me de toda imperícia, de todo acidente e de 

toda desgraça. juntamente comigo, ampara os meus com-

panheiros de viagem. Ensina-me a respeitar os sinais, a 

usar o veículo para o bem e a moderar-me no desejo da 

velocidade. Que a tua graça me acompanhe sempre nas 

minhas viagens. Amém! 

Humor 


