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03 de setembro de  2012 

Agenda: 
 Dia da Amazônia: 05 setembro 

 Dia da Independência do Brasil: 07 de setembro 

 Dia do Operador de Rastreamento: 12 de setembro 

 Dia do Cliente:  15 de setembro 

 Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio: 16 de setembro 

 Dia dos Símbolos Nacionais: 18 de setembro 

 Semana Nacional do Trânsito: de 18 a 25 de setembro 

 Dia da Nacional Luta das Pessoas com Deficiências: 21 de setembro 

 Dia Nacional do Idoso: 27 de setembro 
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 O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência foi ins-
tituído pelo movimento social em Encontro Nacional, em 1982, com 
as entidades nacionais, mas foi somente oficializado em 2005, pela 
Lei Federal nº 11.133/2005. 
 No Brasil, segundo o IBGE, 14,5%  da população tem algum tipo de deficiência (algo 
em torno de 24,5 milhões de pessoas). Os direitos dos deficientes estão garantidos na Consti-
tuição Federal de 1988 e o Brasil tem  legislações avançadas sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, das quais pode-se destacar: 
Lei Federal  nº 7.853, de 24/10/1989, dispõe sobre a responsabilidades do poder público 
nas áreas da educação, saúde, formação profissional, trabalho, recursos humanos, acessibilida-
de aos espaços públicos, criminalização do preconceito. 
Lei Federal  nº 8.213, 24/07/1991, dispõe que as empresas com 100 (cem) ou mais empre-
gados devem empregar de 2% a 5% de pessoas com deficiência. 
Lei Federal  nº 10.098, de 20/12/2000, dispõe sobre acessibilidade nos edifícios públicos ou 
de uso coletivo, nos edifícios de uso privado, nos veículos de transporte coletivo, nos siste-
mas de comunicação e sinalização, e ajudas técnicas que contribuam para a autonomia das 
pessoas com deficiência. 
Lei Federal nº 10.436, 24/04/2002, dispõe sobre  o reconhecimento  da LIBRAS-Língua 
Brasileira de Sinais para os Surdos. 
 No entanto, como de praxe em outras áreas, a maioria das normas nacionais ficam 
apenas no contexto do “abstrato”, não executamos o que está determinado ou, se executa-
mos, é só aquilo que serve de melhor interesse individual ou de determinados interesses. 
 Os direitos reivindicados pelos portadores de deficiência não deixam de ser simples: ir 
e vir pelas ruas das cidades, frequentar lugares públicos sem a obrigação de entrar pela porta 
dos fundos, ou assistir a espetáculos na última fileira, por não haver espaço acessível a uma 
cadeira de rodas, conseguir colocação no mercado de trabalho de acordo com as suas habili-
dades. 
 Seriam reivindicações simples se houvesse, por parte das empresas e do poder públi-
co, uma atenção especial ao que é indispensável para que os deficientes possam viver mais 
dignamente. 
 O preconceito e a discriminação devem ser combatidos ininterruptamente. Quem dis-
crimina ignora que as deficiências apontadas nos demais são, em outra escala e em outra di-
mensão, as mesmas que carregamos conosco. Se não possuímos alguma deficiência "física", 
certamente temos outras deficiências – de caráter, morais, éticas ou semelhantes – que nos 
tornam também deficientes. 
 Quem discrimina se coloca, equivocadamente, em um plano superior às outras pesso-
as, desconhecendo, ou fingindo desconhecer, que todos somos mais ou menos aptos a exer-
cer alguma função ou atividade. 
 
 
 
 

 Fontes: Brasil Escola, CUT, Soleis e Portal São Francisco.          

Dia Nacional da Luta das Pessoas com 
Deficiência 



Impresso em papel reciclado página 2 

Pediatras aderem à campanha de prevenção a acidentes com crianças no 
trânsito 
Evento realizado no dia 30/08, reuniu autoridades no assunto e entidades médicas 

Com o foco na prevenção e conscientização dos pais e responsáveis a Sociedade de Pediatria do 
Rio Grande do Sul aderiu à campanha de prevenção a acidentes no trânsito com crianças. O as-
sunto foi abordado na abertura do II Seminário de Segurança no Trânsito RS, realizado na sede da 
Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS). O responsável pelo comitê de segurança da 
Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, Danilo Blank, fez uma analogia da importância de, 
assim como em vacinas, trabalhar com a prevenção. 

- É como se fosse uma "Vacina" preventiva. Só que diferente das outras, não tem uma forma ainda injetável que garanta 
que a conscientização entre na cabeça das pessoas. Por isso precisa uma dose muito grande de reforço e tem que ser repeti-
do e enfatizado - disse. 

O médico acrescenta que o trabalho da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul é constantemente sensibilizar os pedi-
atras a enxergarem o trânsito como um fator de risco orientando as famílias em relação ao transporte seguro das crianças 
no automóvel. 

- Todo pediatra sabe que o trânsito é um fator de risco significativo para saúde da criança e do adolescente. Em alguns ca-
sos, infelizmente, tira as vidas ou causa sequelas para sempre - completou. 

Hoje a orientação é que as crianças viajem no banco traseiro até os 13 anos de idade e com o dispositivo adequado ao seu 
tamanho, desde o recém-nascido até o adolescente. De acordo com dados do Datasus/Ministério da Saúde, 40% do total 
das hospitalizações da faixa de 0 a 14 anos são decorrentes de acidentes de trânsito. Na faixa de 5 a 9 anos de idade o nú-
mero de mortes pela mesma razão estão em primeiro lugar com 47% seguido de queimaduras e quedas. 

Fontes: PlayPress Assessoria de Imprensa  

Dicas de saúde no trânsito que podem evitar grandes e pequenos traumas 
No trânsito, qualquer descuido pode causar um acidente ou até mesmo uma lesão cor-
poral. Portanto, adotar posturas corporais corretas pode contribuir para evitar lesões 
mais graves, em caso de acidentes. 

De acordo com o médico ortopedista e presidente do IOS (Instituto Ortopedia & Saú-
de), Fábio Ravaglia, o motorista que dirige com a postura corporal incorreta pode, em 
uma simples colisão, se machucar seriamente, além de ter como consequência vários 
problemas de saúde, como lombalgia, hérnia de disco, tendinite e bursite nos ombros. 

Por isso, é importante se acomodar corretamente no banco do carro. A distância entre 
o banco e os pedais deve permitir que os joelhos fiquem flexionados, de forma que, ao 
acionar os pedais, eles também continuem levemente flexionados. 

O tronco deve ficar reto e apoiado no encosto e a distância do volante é calculada pelo 
tamanho dos braços. Para isso, estique os braços para frente e encoste o pulso no volante. Já o encosto de cabeça do banco 
deve ficar na parte posterior do crânio, acima da nuca, em linha com a altura dos olhos.  

Motociclistas 

Para os motociclistas a postura correta pode melhorar tanto a pilotagem como o conforto e até a saúde do piloto. Para isso, 
é ideal que o motociclista se sinta bem para permanecer atento e pilotar com segurança. 

Para manter uma postura adequada, a dica é manter sempre a posição da cabeça na vertical, os ombros relaxados, as mão 
centralizadas, segurando a manopla, e os pulsos um tanto mais baixos em relação às mãos. 

Os glúteos devem ficar mais próximos do tanque de gasolina e os pés paralelos ao chão, com o pé direito sobre o pedal do 
freio traseiro e com os saltos dos sapatos encaixados nas pedaleiras. 

Ciclistas 

Até mesmo para pedalar, o que aparentemente parece ser muito simples, é preciso se cuidar para não sentir dores. Para 
ajustar a bicicleta, a fim de possibilitar uma postura correta, é preciso ficar em pé ao lado da bicicleta e ajustar o banco na 
altura do quadril, com leve inclinação para frente ou em paralelo com o chão. 

A altura do guidão deve permitir que as costas fiquem eretas e os braços relaxados, mas não muito próximos ao corpo, pa-
ra não sobrecarregar as articulações. Já os joelhos devem ficar sempre abaixo das mãos durante as pedaladas. 

 

Fontes: InfoMoney  
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SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2012 

 
TEMA: “Década Mundial de Ações para a Segurança do 

Trânsito – 2011/2020: Não exceda a Velocidade, Preserve 

a Vida”. 
 

Dando continuidade às ações da Década Mundial de Ação pela Segurança no 
Trânsito, proclamada pela Organização das Nações Unidas em 2010, o Conse-

lho Nacional de Trânsito definiu o tema da Semana Nacional de Trânsito de 2012. 
 
Atualmente cerca de 2 milhões de pessoas morrem por ano, vítimas da violência no trânsito, e o número de 
feridos é ainda mais alarmante. Levando em conta que dois dos principais fatores que influenciam no cres-
cimento da taxa de mortalidade no trânsito são a relação “comportamento e segurança dos usuários” e o 
excesso de velocidade, e os relatórios internacionais sobre acidentes de trânsito, o CONTRAN definiu o 
tema da Semana Nacional de Trânsito 2012 como: “Década Mundial de Ações para a Segurança do Trân-
sito – 2011/2020: Não exceda a Velocidade, Preserve a Vida”. 
 
A velocidade é tema inédito na semana nacional, e o principal foco é a conscientização de jovens entre 18 
e 25 anos, considerados o grupo mais vulnerável e de maior exposição ao risco de acidentes de trânsito. 
Para traçar e realizar as ações o CONTRAN definiu como prioridade a necessidade de unir esforços inter-
setoriais, visando a redução dos acidentes de trânsito. Assim como nos anos anteriores, a Semana Nacio-
nal de Trânsito será realizada entre os dias 18 e 25 de setembro. 
 

IDF Transportes comemora a Semana Nacional do Trânsito 
 

Instituída pelo artigo 326 do CTB (em vigor desde 1998), a Semana Nacional do Trânsito, deve ser come-
morada por  todos os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que criam even-
tos e promovem campanhas educativas em todo o território nacional.  
 
Como ocorre em todos os anos, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelece o tema central 
da campanha educativa, que serve de orientação geral para todas as demais entidades, como vimos aci-
ma. 
 
Desde 2009 a IDF comemora essa semana com eventos incluindo palestras, distribuição de materiais edu-
cativos e com a presença de profissionais de saúde trazendo dicas e tirando dúvidas dos condutores. Os 
eventos sempre se realizaram em locais de grande concentração de condutores, nas instalações de em-
barcadores clientes da IDF, atendendo também os profissionais de outras transportadores que estavam 
presentes, não se limitando apenas aos nossos profissionais, tendo em vista que o trânsito é coletivo. 
Neste ano, que contará com  a parceria da Braskem, o evento ocorrerá no local de espera dos condutores 
para o embarque da cargas desse embarcador e esperamos alcançar um público ainda maior que o ano 
passado, que foi de mais de 200 profissionais. 
 
Alguns itens para a reflexão sobre a importância de desenvolver ações educativas para o trânsito. 
 Mais de 51% dos acidentados estão na faixa etária de 18 a 34 anos. 
 Durante o ano de 2011, foram pagas 239.738 indenizações por invalidez permanente. 
 Segundo a FENASEG, em 2012 (até agora), morreram 143 pessoas por dia no trânsito brasileiro. 
 Aproximadamente 450 mil pessoas sofreram ferimentos. 
 Segundo o IPEA, um acidente com morte custa em média R$ 567 mil. 
 É possível mensurar a perda de um filho ente querido? 
 Qual é o custo para uma comunidade ou empresa a perda de um profissional? 
 Qual é o custo econômico e social de uma importante via interrompida por algumas horas, por conta 

desses desastres? 
 Qual é o custo para a sociedade, quando ocorre a contaminação ambiental em vazamentos de cargas? 

Fonte: DENATRAN 
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“A sua mulher vai estar certa, 
mesmo que ela esteja errada!”  

“Se quiser leite fresco, ponha a vaca 
na sombra” 

“Champanhe de pobre é sonrisol” 

 

Frases de para-choque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF Agosto/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  29.082 

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 597.863 

9 Média de consumo 2,87/litro 

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Humor 

Negociação com caminhoneiros pode incluir parceria com postos para garantir parada 
de descanso 
Mariana Branco - Repórter da Agência Brasil 

 Brasília - A solução para o impasse na aplicação da lei que exige descanso periódico para os caminhoneiros pode incluir parceria  com o 
setor privado. De acordo com o secretário de Política Nacional do Ministério dos Transportes, Marcelo Perrupato, a utilização de pos-
tos de combustíveis como paradas de repouso para os motoristas de caminhão é uma das possibilidades avaliadas pelo governo. 
O encontro foi cercado de tensão em razão da rivalidade entre os sindicatos que representam os caminhoneiros e houve protestos em 

frente à sala de reuniões da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que sediou a primeira rodada de negociações. 

“Estamos em fase de levantamento de informações. Temos que ver como negociaríamos isso a partir da bandeira concedente”, afir-

mou o secretário. Perrupato é um dos representantes do Ministério dos Transportes na mesa de negociação implantada para discutir as 

reivindicações dos caminhoneiros. 

O grupo se reuniu pela primeira vez desde o fim da greve da categoria, que durou sete dias e bloqueou rodovias em seis unidades da 

Federação. A desocupação das estradas foi uma exigência do governo para iniciar o diálogo. Ao fim da reunião, ficou estabelecido que 

representantes do governo se reunirão semanalmente com os caminhoneiros até o dia 11 de setembro, prazo para o fim das negocia-

ções. 

Enquanto os líderes das entidades estavam reunidos com o governo, manifestantes do Movimento União Brasil Caminhoneiros 

(MUBC) gritaram palavras de ordem contra os dirigentes da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA) e da 

União Brasil Caminhoneiros (Unicam). O MUBC organizou a paralisação dos motoristas, e a CNTA e a Unicam foram contra a mobi-

lização. 

Além de uma solução para a falta de infraestrutura de repouso, serão debatidos problemas como a cobrança do Código Identificador 

de Operação de Transportes (Ciot) e a concessão do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga (RNTRC). 

O Ciot é um documento exigido dos caminhoneiros autônomos. A categoria reivindica que a obrigatoriedade seja estendida também às 

empresas de transportes. Com relação ao RNTRC, a demanda é que o registro só seja concedido a quem tem o transporte de carga 

como atividade principal. 

“Está havendo concessão para todo tipo de atividade econômica, até para lojas de material de construção e vidraçaria. Isso inundou o 

mercado com mais de 600 mil profissionais e fez cair o valor do frete”, reclamou Nélio Botelho, presidente do MUBC. 

Para atender aos pedidos dos caminhoneiros, será necessário alterar resoluções da ANTT. A possibilidade de realizar essas mudanças 

será o tema da próxima reunião da mesa de negociações, marcada para a semana que vem. De acordo com o secretário de Política Na-

cional do Ministério dos Transportes, em cada um dos encontros semanais será abordado um tema da pauta de reivindicações.  


