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01 de outubro de  2012 

Agenda: 
 Dia da Natureza e de São Francisco de Assis: 04 outubro 

 Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças: 12 de outubro 

 Dia do Professor: 15 de outubro 

 Dia Mundial da Alimentação e do Instrutor de Trânsito:  16 de outubro 

 Dia do Médico: 18 de outubro 

 Dia da Democracia e do Dentista: 25 de outubro 

 Dia de São Judas Tadeu: 28 de outubro 

 Dia Nacional do Livro: 29 de outubro 
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No dia 15 de outubro de 1827 (dia consagrado à educadora Santa 
Tereza D’Ávila), Dom Pedro I baixou um Decreto Imperial que 
criou o Ensino Elementar no Brasil. Pelo decreto, “todas as cida-
des, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras”. 
Esse decreto falava de bastante coisa: descentralização do ensino, o 
salário dos professores, as matérias básicas que todos os alunos 
deveriam aprender e até como os professores deveriam ser contratados. A ideia, inovadora e revoluci-
onária, teria sido ótima - caso tivesse sido cumprida. 
Mas foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de 
um dia dedicado ao Professor. 
Profissão que sofreu uma grande desvalorização ao passar do tempo, ser professor é uma questão de 
paixão e vocação. Houve uma época que esse profissional era reconhecido no seio social; responsável 
pela educação “formal” das pessoas, encontra-se, muitas vezes, em situações desconfortáveis e confli-
tantes pela falta da educação “social” de seus alunos, aquela educação que deveria ser ensinada em 
casa pelos responsáveis. A falta de amparo governamental e a falta de educação social da pessoas, vem 
aos poucos “minando” a sala de aula e refletindo diretamente na educação acadêmica. 
 
O Dia do Professor no mundo 
  
Malásia 
16 de maio é o Dia do Professor (malaio: Hari Guru) na Malásia. 
Turquia 
O Dia do Professor (em turco: Öğretmenler Günü) é comemorado em 24 de novembro na Turquia. 
O dia 24 de novembro foi dedicado aos professores por Kemal Atatürk. Atatürk achou e declarou que 
aquela nova geração seria criada por professores. (turco: "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak-
tır." - M. Kemal Atatürk) 
Albânia 
Na Albânia, o Dia do Professor é um feriado não oficial em 7 de março, um dia antes do Dia das 
Mães (8 de março). 
China 
O Dia do Professor foi primeiramente instituído na Universidade Central Nacional em 1931. Foi ado-
tado pelo governo central de Taiwan em 1932 e em 1939 o dia foi transferido para 28 de setembro, 
que é o dia do aniversário de Confúcio. Foi extinto pelo governo da República Popular da China em 
1951 e restabelecido em 1985 sendo que o dia foi novamente mudado para 10 de setembro. Atual-
mente mais e mais pessoas estão fazendo esforços para retornar o Dia do Professor para o dia de nas-
cimento de Confúcio. 
República Tcheca 
Na República Tcheca, o Dia do Professor (Den učitelů) é um feriado não oficial, comemorado em 28 
de março, aniversário de Jan Ámos Komenský (Comenius). As crianças levam flores para seus profes-
sores. Representantes do governo utilizam este dia para demonstrar agradecimento a esta profissão e 
premiar os melhores professores. 
Irã 
O Dia do Professor no Irã é comemorado em 2 de maio (Ordi,behesht 12, no calendário iraniano). 
América Latina 
O Dia Internacional do Professor na América Latina é 11 de setembro, em comemoração ao dia da 
morte de Domingo Faustino Sarmiento, um político argentino e pedagogo respeitado. Esta data foi 
estabelecida na Conferência Interamericana sobre Educação de 1943, no Panamá. 
 

 Fonte: Wikipédia          

Dia do Professor 
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Governo Federal lança campa-

nha de trânsito permanente  

A presidenta da República, Dilma Rousseff, e o ministro 
das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, lançaram no dia 21/09, 
no Palácio do Planalto, uma campanha permanente de 
conscientização no trânsito para reduzir o número de 
mortes nas estradas e ruas do país. A iniciativa faz parte 
das ações da Semana Nacional de Trânsito de 2012, que 
tem como tema “Não exceda a Velocidade. Preserve a 
Vida”. 
 
As ações de trânsito coordenadas pelo Ministério das 
Cidades integram o Pacto Nacional pela Redução de 

Acidentes (Parada- Um Pacto pela Vida) que está sendo ativado, após o seu lançamento, em maio de 2011. 
Durante este período, foram realizadas campanhas sazonais de utilidade pública que, aliadas à fiscalização e à 
educação no trânsito, conseguiram reduzir o número de óbitos nas rodovias. 

 
Contudo, os técnicos do Ministério das Cidades observaram a necessidade de desenvolver uma campanha 

permanente de mobilização para que os números de vítimas fatais no trânsito não caiam apenas durante as 
iniciativas sazonais – férias, feriados e datas comemorativas. Os números mais recentes de acidentes no trân-
sito são do Ministério da Saúde e mostram que, em 2010, 42.844 pessoas morreram nas estradas e ruas do 
país. 

 
A partir deste fim de semana, um filme publicitário será veiculado na TVs como parte do Parada. Outras 

ações estão previstas para acontecer até fevereiro de 2013 em rodovias, escolas, eventos culturais e esportivos 
com o engajamento de celebridades como Cissa Guimarães, Emerson Fittipaldi e organizações não governa-
mentais. 

 
Espanha – Um exemplo de ação de conscientização que deu certo aconteceu na Espanha. Durante o 

Congresso Internacional de Trânsito, realizado em Porto Alegre, em julho, a médica e diretora-geral de Trân-
sito do país, María Seguí Gómez, afirmou que para tornar o trânsito mais seguro, é preciso trabalhar em con-
junto e nunca desistir. “Cooperamos, cooperamos e, quando estivermos cansados, cooperamos. Com quem? 
Com todos os que de uma maneira ou outra têm competência nessa matéria”, disse ela. 

Segundo María, a Espanha investe, principalmente, em educação, legislação e infraestrutura. Com o au-
mento da fiscalização e número de 

guardas nas ruas, rigor da legislação, mudanças na formação de condutores, o país reduziu significativa-
mente as mortes no trânsito. 

Em 2003, a Espanha ocupava a 17ª posição no ranking europeu de países com menor mortalidade no 
trânsito. Em 2009, passou a ocupar a 9ª posição. Nesse período, as ações na área reduziram o índice caiu de 
128 mortos por milhão de habitantes, para 59 mortos. 

 
Parada – O Brasil pretende seguir o exemplo da Espanha com as ações do Parada. O pacto é uma respos-

ta do Brasil à Resolução A/64/L44 da Organização das Nações Unidas (ONU), publicada no dia 02 de março 
de 2010, que instituiu o período de 2011 a 2020, como a “Década de Ações de Segurança no Trânsito”. 

 
A resolução foi elaborada com base em pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

178 países que estimou que, em 2009, aconteceram cerca de 1,3 milhão de mortes por acidentes de trânsito. A 
resolução recomenda aos países-membros a elaboração de um plano de ação para guiar as ações nessa área, 
tendo como meta estabilizar e reduzir o número de mortes no trânsito em todo o mundo. 

 

Fonte: DENATRAN 

 



Impresso em papel reciclado 
página 3 

CONTRAN emite nova Resolução sobre fiscaliza-

ção do tempo de direção de condutores profissi-

onais 

 
Após a resolução 405/12, que regulamenta a fiscalização das exigências impostas na Lei Federal 12.619/12 (tempo de dire-
ção e descanso) , o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) emitiu a Resolução 407/12, que prorrogou o prazo para 
início da fiscalização punitiva da Lei até o dia 11/09/12, operando apenas como educativa. 
Em 12/09/2012, o CONTRAN emitiu nova Resolução,  recomendando ao policiamento que a ação punitiva se dê apenas 
em vias que ofereçam a estrutura prevista na referida Lei. 
Nessa mesma Resolução está o prazo em que os Ministérios do Transporte e Trabalho divulgarão as vias brasileiras que 
possuem tal estrutura. 
É importante ressaltar que o CONTRAN tem atuação apenas na esfera do trânsito, ou seja, somente naquilo que é cabível 
à fiscalização do Código de Trânsito Brasileiro, sem qualquer alcance na legislação trabalhista, que também foi alterada pela 
Lei 12.619/12 e é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e suas ramificações. Outro detalhe é que o CON-
TRAN “recomenda” a fiscalização, ou seja, não obriga e nem desobriga. 
Entendemos então que a Lei e suas regras estão em pleno vigor, tanto na esfera trabalhista quanto na do trânsito, apenas a 
fiscalização punitiva das normas do CTB “dependem” da estrutura da via. 
Abaixo segue na íntegra a Resolução. 
 
  

RESOLUÇÃO Nº 417 DE 12 DE SETEMBRO DE 2012 
 

Altera o artigo 6º da Resolução nº 405, de 12 de junho  

de 2012, que dispõe sobre a fiscalização do tempo de  

direção do motorista profissional de que trata o artigo  

67-A, incluído no Código de Transito Brasileiro – CTB,  

pela Lei n° 12.619, de 30 de abril de 2012, e dá outras  

Providências. 

 

[...] 

 

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, que  

dispõe sobre o exercício da profissão de motorista profissional; altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho -CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de 

23 de setembro de 1997, 10.233, de 5 de junho de 2001, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e 

12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de dire-

ção do motorista profissional; e dá outras providências;  

 

[...] 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º O art. 6º da Resolução CONTRAN nº 405, de 12 de junho de 2012, passa a vigorar acres-

cido dos §§7º e 8º que terão a seguinte redação:  

 

“§7º Recomenda-se que a fiscalização punitiva se dê nas vias que tenham possibilidade do cum-

primento do tempo de direção e descanso, no que se refere à existência de pontos de parada que 

preencham os requisitos definidos no art. 9º da lei 12.619, de 30 de abril de 2012.  

 

§8º O Ministério dos Transportes e o Ministério do Trabalho e Emprego publicarão no Diário oficial 

da União Portaria Interministerial, no prazo de até 180 dias, com as listas de rodovias federais 

abrangidas pelo §7”.  

Art. 2º Fica revogado o §5º do art. 2º da Resolução CONTRAN nº 405, de 12 de junho de 2012.  

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. para guiar as ações nessa área, 

tendo como meta estabilizar e reduzir o número de mortes no trânsito em todo o mundo. 

Fonte: DENATRAN 
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“Tenha fé em Deus, tenha fé na 
vida”  

“Juro que tento, juro que luto, 
desistir não é uma opção!” 

“Se está conseguindo ler esta frase, é 
porque você está próximo de mais! 
Mantenha mais distância.” 

 

Frases de parachoque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF setembro 

1 Horas-homem de exposição ao risco  28.500 

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 585.905 

9 Média de consumo 2,87 

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Metáfora: a pedra 
O distraído esbarrou nela 

Os violentos a usaram como projétil 

O empreendedor construiu com ela 

O camponês cansado a utilizou como assento 

Para as crianças era um brinquedo 

Drummond fez poesia com ela  

Davi, com ela matou Golias 

O artista a esculpiu. 

Em todos esses casos, a diferença não estava na pedra, mas no 
homem!  

Use as pedras em seu caminho para viver melhor.  

Siga adiante, lapidando a pedra bruta! 

IDF Transportes comemora a Semana Nacional do Trânsito 

Assim como nos anos anteriores, a IDF comemorou a Semana Nacional do Trânsito (de 18 a 25/09) prevista no CTB, 

com eventos voltados à conscientização dos condutores, profissionais ou não, através de palestras e entrega de materiais. 

Nesse ano, promovemos as ações nas instalações de clientes que ainda não haviam recebido esse evento, além de mais 

produtivo e abrangente, as ações atenderam condutores de diversas transportadoras, dentro de fábricas e outros locais de 

embarque de mercadorias. 

Dentro os materiais distribuídos, estão cartazes e adesivos alusivos à “Década de Ações de Segurança no Transi-

to”  (2011/2020) , lançado pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

Humor 


