
Volume1, edição 42 

01 de novembro de  2012 

Agenda: 
 Dia de Todos os Santos : 01 novembro 

 Dia dos Finados: 2 de novembro 

 Dia do Soldado Desconhecido: 11 de novembro 

 Dia Nacional da Alfabetização:  14 de novembro 

 Dia da Proclamação da República: 15 de novembro 

 Dia Nacional da Consciência Negra: 20 de novembro 

 Dia do Engenheiro e do Técnico de Segurança do Trabalho: 27 de novembro 

 Dia Mundial de Ação de Graças: 29 de outubro 
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As profissões de Técnico de Segurança do Trabalho e de Engenheiro de Segurança do Traba-
lho foram regularizadas pela Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, no entanto, muito an-
tes desta data, as atividades do Engenheiro e do Técnico de Segurança já eram desempenha-
das. Esta portaria definiu que, para se exercer a função de Engenheiro de Segurança do traba-
lho, é necessário cursar a Graduação em Engenharia e depois se especializar com uma pós-
graduação em Segurança do Trabalho. 
 
Todos os processos e atividades que envolvem a Saúde e Segurança do trabalhador, inclusive 
as funções do Técnico de Segurança do Trabalho e do Engenheiro de Segurança do Trabalho, 
estão registrados nas Normas Regulamentadoras.  
 
A primeira versão das Normas Regulamentadoras foi publicada em 1978, e por elas estabele-
ceu-se a obrigatoriedade de serviços e programas responsáveis pelas questões relativas a saúde 
e segurança no ambiente de trabalho.  
 
Responsáveis em aplicar os conhecimentos específicos de engenharia de segurança e medicina 

do trabalho com o objetivo de reduzir ou até eliminar os riscos à saúde do trabalhador; orien-

tar e treinar os trabalhadores quanto ao cumprimento das normas regulamentadoras de segu-

rança e medicina do trabalho, o uso e conservação correta dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI). Além de se envolver nos processos industriais para auxiliar na análise da 

melhor forma de se executar as tarefas com o maior índice de segurança possível. Esses pro-

fissionais têm  o dever de zelar pela vida do trabalhador, através da aplicação de seus conheci-

mento no cumprimento das normas de segurança. 

Infelizmente, em nosso país, a atuação de um profissional dessa área nem sempre é vista co-

mo uma forma de proteção (trabalhador e empresa), e sim mais como uma mera formalidade, 

seja para muitos empresários, como para vários trabalhadores. 

Pessoas sem entendimento e consciência da importância da utilização das técnicas e equipa-

mentos de proteção (própria) adequados à sua atividade, acabam vendo esses profissionais 

como uma espécie de “carrasco” e não como um facilitador e protetor da segurança de todos 

o trabalhadores em seu ambiente laboral. 

 

 
 
 

 Fonte: Wikipédia          

Dia do Engenheiro e do Técnico de 
segurança do Trabalho 
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Dicas de Prevenção ao atropelamento de cri-

anças 
Querer independência faz parte do desenvolvimento da criança, e os adultos, 
muitas vezes, querem apoiar essa crescente auto-estima. No entanto, na hora de 
atravessar a rua, crianças não devem ser deixadas sozinhas. O risco de ocorrer 
um acidente pode ser reduzido com o exemplo dos adultos e com o ensino de 
um comportamento seguro para pedestres. Em 2007, segundo o Ministério da 
Saúde, 934 crianças morreram vítimas de atropelamentos. 

• O mais importante a fazer para ensinar um comportamento de pedestre seguro é praticá-lo você mesmo: atravesse 
as ruas olhando para ambos os lados, respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres e, antes de atravessar na 
frente dos veículos, faça contato visual com os motoristas para ter certeza de que eles te viram; 

• Não permita que uma criança menor de 10 anos ande sozinha pela rua. A supervisão de um adulto é vital até que a 
criança demonstre habilidades e capacidade de julgamento do trânsito. Segure sempre sua mão, firme, pelo pulso, en-
quanto estiverem caminhando na rua; 

• Entradas de garagens, quintais sem cerca, ruas ou estacionamentos não são locais seguros para a brincadeira da cri-
ançada; 

• Tenha certeza de que os pequenos fazem sempre o mesmo trajeto para destinos comuns (como casa-escola). Acom-
panhe a criança para identificar o caminho mais seguro e ensine-a a completá-lo de forma segura e cuidadosa. Escolha 
o trajeto mais reto, com poucas ruas para atravessar; 

• Usar uma lanterna ou materiais reflexivos nas roupas da criança pode evitar atropelamentos durante a noite. 

Ensine a criança: 

• Olhar para os dois lados várias vezes antes de atravessar a rua. Atravessar quando a rua estiver livre e continuar 
olhando para os dois lados enquanto atravessa; 

• Utilizar a faixa de pedestres sempre que disponível. Mesmo na faixa, a criança deve olhar várias vezes para os dois 
lados e atravessar em linha reta. Quando não houver faixa de pedestre, a criança deve procurar outros locais seguros 
para atravessar, seja na esquina, em passarelas ou próximo a lombadas eletrônicas; 

• Entender e obedecer aos sinais de trânsito; 

• Não atravessar a rua por trás de carros, ônibus, árvores e postes; 

• Nunca correr para a rua sem antes parar e olhar se vem carro - seja para pegar uma bola, o cachorro ou por qualquer 
outra razão. Correr precipitadamente para a rua é a causa da maioria dos atropelamentos fatais com crianças; 

• Caminhar de frente para o tráfego (no sentido contrário aos veículos) em estradas ou vias sem calçadas. Assim, a 
criança pode ver e ser vista mais facilmente; 

• Fazer contato visual com o motorista ao atravessar a rua para ter certeza de ver e ser visto; 

• Observar os carros que estão virando ou dando ré; 

• Caminhar em fila única sempre que estiver com mais crianças; 

• Ao desembarcar do ônibus, esperar que o veículo pare totalmente para descer e aguardar que ele se afaste para atra-
vessar a rua. 

Saiba mais: 

A grande maioria das crianças menores de 10 anos de idade não consegue lidar seguramente com o trânsito. 

• Crianças têm dificuldade de julgar a velocidade dos carros, a distância entre elas e os veículos e a direção dos sons 
do trânsito; 

• Crianças pequenas muitas vezes têm opiniões erradas sobre carros. Elas pensam que os carros podem parar instan-
taneamente ou que, se elas podem ver o carro, o motorista também pode vê-las; 

• Crianças menores estão em crescente risco de morte e lesão por atropelamento nas entradas de garagens. Principal-
mente quando o veículo está dando ré, pois a altura delas é o ponto cego do motorista; 

• Alguns fatores aumentam a probabilidade de atropelamentos: alto volume de tráfego, grande número de veículos 
estacionados nas ruas, limites altos de velocidade estabelecidos e poucos dispositivos de segurança para pedestres, 
como passarelas e lombadas eletrônicas. 

Fontes: Criança Segura e UNICEF 

Relembrando dicas de Boletins anteriores (agosto de 2011) 



Impresso em papel reciclado 
página 3 

Código do RENAVAM ganhará dois dígitos 
a partir de 1º de abril de 2013 
 

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) informa que o código do Registro Nacional de Veículos 
Automotores (RENAVAM) - número único atribuído a cada veículo emplacado - passará a ter 11 dígitos, a partir 
1º de abril de 2013. 

Essa alteração está sendo feita em razão da numeração estar próxima do limite máximo. Atualmente, o RENA-
VAM é composto por nove dígitos e essa modificação não altera seu módulo de cálculo. Os números antigos 
terão acrescidos zeros à esquerda e não serão alterados. 

Desde março deste ano, a equipe do Denatran está tratando da mudança com os Departamentos Estaduais de 
Trânsito e demais parceiros, para que a modificação ocorra sem problemas. O início dos testes está marcado para 
1º de fevereiro de 2013. 

O RENAVAM conta com diversas informações, sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características 

originais do veículo. Para a expedição do Certificado de Registro de Veículo, por exemplo, o órgão executivo de 

trânsito consulta o cadastro do RENAVAM. 

     
Fonte: DENATRAN 

Celular é o campeão da distração ao volante 
 
Em sua maioria, as novas tecnologias para aumentar a segurança dos carros atuam 

para prevenir e mitigar a distração dos motoristas ao volante, a exemplo de avisos 

de colisão, sistemas autônomos de frenagem e correção da direção e velocidade. E 

uma das principais distrações causadoras de acidentes é o uso de celulares e smar-

tphones que, segundo a Organização Mundial de Saúde, aumentam em 400% o 

risco de acidentes. Por sua vez, montadoras e desenvolvedores de aplicativos, estão investindo em equipamentos e progra-

mas que inibem esse risco, a exemplo dos suportes Mylink da GM e o SYNC da Ford, que possui bluetooth para integra-

ção, permite o ativamento por voz dos smartphones e faz a leitura de mensagens de texto. Tudo para não fazer o motorista 

tirar os olhos da via e as mãos do volante. 

Apenas no estado de São Paulo, com a maior frota do país, o uso de aparelhos móveis ao volante já é a quarta maior causa 

de acidentes, apontam dados da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), em 2012. Segundo a Associação, 

um motorista leva até quatro segundos para pegar o telefone, mais cinco para discar o número, o que a 50 quilômetros por 

hora equivale a 125 metros sem olhar para o caminho. Uma pesquisa de 2011 da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Trau-

matologia corrobora com essa realidade, mostrando que 23% dos motoristas que afirmaram ter enfrentado alguma situação 

de risco tiveram a atenção desviada por estar falando ao celular ou tentando atender uma ligação. Um estudo do Transport 

Research Laboratory, órgão do governo britânico, comparou em um simulador o comportamento de condutores enviando 

mensagens de texto quando estão focados apenas na estrada. Ficou comprovado que o tempo de resposta aumenta em 

37% sem a distração e o motorista, claro, tem maior controle do volante, da velocidade e da distância do veículo à frente. 

Ao escreve, no entanto, o risco se equipara ao de estar intoxicado. 

No Brasil, o uso do celular ao volante se reflete nas multas de trânsito, revela o Denatran, sendo a infração do artigo 252 do 

Contran a segunda mais documentada, atrás apenas do desrespeito ao limite de velocidade. Por dia, na cidade de São Paulo, 

cerca de 1.600 carros são multados por esse motivo. Entre 2010 e 2011 houve um aumento de 30% nesse tipo multas. Po-

rém, um estudo da Universidade de Brasília calcula que, a cada 10.000 motoristas que falam ao celular, somente um é fla-

grado pelos fiscais. Isso se deve muitas vezes ao uso de viva-voz, fones e carros equipados com integração bluetooth. Estu-

dos da NHTSA mostram que cognitivamente a distração com o uso desse tipo de tecnologia é semelhante ao de conversar 

com um passageiro, mas no Brasil também é proibido pela lei que não faz distinção clara de seu uso. Caso o motorista seja 

flagrado falando ao telefone, mesmo com as duas mãos no volante, será obrigado a pagar a multa de 85,13 reais e levar qua-

tro pontos na carteira. 
Fonte: Veja 
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“Dê sinal quando for dobrar. Nin-
guém é obrigado a ser vidente!”  

“Sovando o asfalto como o padeiro 
sova um pão.” 

“De vento em popa, ou melhor, de 
diesel em tração.” 

 

Frases de parachoque 

INDICADORES SSMAQ GERAL – IDF outubro 

1 Horas-homem de exposição ao risco  33.772 

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 695.469 

9 Média de consumo 2,87km/l 

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Metáfora: a confiança 

 
Era uma vez... o FOGO, a ÁGUA e a CONFIANÇA. 

Eles entraram em uma floresta escura e o fogo disse: 

- se eu me perder procurem a fumaça, pois onde há fumaça, 
há fogo! 

A água disse: - se eu me perder me procurem na umidade, 

pois onde há umidade há água! 

Então a confiança disse: - se eu me perder não me procu-
rem, pois uma vez perdida, nunca mais me encontrarão... 

 

“A confiança é a base dos outros sentimentos”! 

Palestras da IDF Transportes em parceria com a Braskem 

A IDF em parceria com a Braskem, vem ministrando palestras no quiosque dos motoristas localizado dentro do Clog 

Triunfo. A primeira palestra, que aconteceu no dia 28/09, abordou os aspectos da Lei 12.619/12 que regulamenta a jor-

nada de trabalho dos condutores profissionais.  

No dia 31/10, ocorreu a segunda palestra abordando os distúrbios do sono e as suas implicações no contexto do condu-

tor profissional. No total, foram 82 participantes que, além de responderem perguntas sobre o assunto abordado e as nor-

mas de segurança nas instalações da Braskem, receberam bonés alusivos a Semana Nacional do Trânsito.  
 

Humor 


