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02 de janeiro de  2013 

Agenda 

 Dia da Confraternização Universal e Mundial da Paz : 01 janeiro 

 Dia de Reis e da Gratidão: 06 de janeiro 

 Dia da Liberdade de Cultos: 07 de janeiro 

 Dia Mundial da Religião: 21 de janeiro 

 Dia da Constituição e da Previdência Social: 24 de janeiro 

 Dia do Carteiro e da Criação dos Correios: 25 de janeiro 

 Dia da Saudade, do Portuário e da Não Violência: 30 de janeiro 
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 O dia 30 de Janeiro foi proclamado Dia da Não violência em home-
nagem a Gandhi cuja morte ocorreu justamente neste mesmo dia no ano de 
1948. Trata-se de uma iniciativa não governamental e independente no âm-
bito mais geral da educação para a paz, a solidariedade e o respeito pelos 
direitos humanos. 

  Mohandas 'Mahatma' (a grande alma) Gandhi nasceu na Índia em 
1869 e é considerado um dos principais expoentes do pacifismo e da luta não violenta pelo 
respeito e realização dos direitos humanos e da justiça.  

 Depois de ter estudado Direito na Inglaterra foi trabalhar para a África do Sul como 
advogado. Foi neste país que começaram as suas primeiras ações de protesto pacífico contra 
o sistema instituído baseadas na resistência pacífica e na não cooperação com as autoridades. 
Ao fim de 20 anos de luta, e depois de ter conseguido algumas melhorias para a comunidade 
indiana sedeada na África do Sul, decide ir viver para o seu país de origem - a Índia - e lutar 
pela sua independência face à Inglaterra, a potência colonizadora. Depois de muitas lutas e 
outras tantas detenções, a Índia conquistou, ao fim de 40 sofridos anos e intemeratas lutas, a 
independência em 1947. 

 Os 4 principais pensamentos de Gandhi eram a verdade, o amor, a não violência e a 
não cooperação, aos quais se poderá ainda acrescentar a desobediência civil, e foi com eles 
que não só lutou contra os maus tratos e discriminações que os indianos sofriam na África do 
Sul como ainda foi através deles que obteve a independência da Índia. 

Gandhi foi profundamente influenciado pelos livros sagrados da tradição religiosa hinduísta 
como o «Bhagavad-Gita» onde se ensina que a não-violência, a verdade, a simpatia entre os 
seres, o perdão, a força de vontade e a ausência de orgulho são as maiores virtudes do ser hu-
mano. Recebe também a influência do jainismo durante a sua infância, bem assim como o 
«Sermão da Montanha» bíblico. Finalmente foram também determinantes para a formação do 
seu pensamento as obras e vidas de H.D.Thoreau (em especial, o seu livro sobre Desobediên-
cia Civil) e a pedagogia e os ensinamentos de Leon Tolstoi (com o seu anarquismo cristão). 

 No que diz respeito à dimensão espiritual, Gandhi defendia uma concepção aberta 
baseada na unidade essencial de tudo o que é ser vivo. O facto de considerar todas as religiões 
como mais ou menos verdadeiras está na base da sua mais profunda tolerância. 

 O pacifismo “gandhiano” está escorado numa filosofia e numa prática de libertação 
individual e social, bem como na reforma e mudança das estruturas sociais que oprimem o 
homem. 

 O eixo central do pensamento de Gandhi é a Não violência (Ahinsa) definida como: 
“A atitude de renúncia a matar e a causar danos aos outros seres por meio de pensamentos, 
palavras ou ações”. Assim, qualquer objetivo, por mais benéfico que seja, não justifica o uso 
de meios violentos ou contrários à moral.   

          

            Fontes: ONU e Blog Ganfhi          

Dia da Não Violência 
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IDF Transportes encerra o ano de 2012 com ótimas realizações 
 Com foco nas diretrizes estabelecidas em suas políticas, a IDF Transportes vem trabalhando no aperfei-
çoamento contínuo de suas atividades, no intuito de manter a sua qualidade nos serviços prestados, acompa-
nhando as mudanças globais. 

 

 Investimento em tecnologia 

 Foram vários os investimentos em sistemas informatizados e infraestrutura tecnológica, para a unificação 
das informações entre matriz e filiais, com ganho significativo na qualidade e no tempo de resposta às demandas 
de nossos clientes. 

 

 Redução na acidentalidade 

 Usando de medidas preventivas, como treinamentos e acompanhamento permanente, chegamos ao ano 
de 2012, com o índice de acidente zero! São mais de três anos sem acidentes com afastamento ou lesões pessoais. 

 

 Respeito ao meio ambiente 

 Um dos cernes de nossas políticas, o respeito ao meio ambiente sempre foi preocupação em nossas ativi-
dades. Além do plantio e distribuição de mais de dez mil mudas de árvores nativas, a IDF vem reduzindo a utili-
zação de recursos, através de campanhas permanentes de diminuição de consumo de materiais e energia elétrica 
e, através de treinamentos sobre condução econômica e segura desde 2009, conseguimos alcançar a redução de 
mais de 9% no consumo de combustível. Isso se reflete não só na menor utilização de recursos naturais 
(petróleo), mas também na menor emissão de poluentes atmosféricos, principalmente gases de efeito estufa e 
óxidos de enxofre, presentes na combustão do óleo diesel. 

 

  

 Consolidando-se cada vez mais no mercado, a IDF Transportes tem a certeza que o progresso e a evolu-
ção contínua não devem se separar da preocupação permanente com a segurança, saúde e meio ambiente, pois, 
são justamente essas preocupações, que vão garantir o equilíbrio entre negócio e satisfação, entre serviços e qua-
lidade e entre progresso e sustentabilidade. 

 O ano de 2012 foi repleto de desafios, fechando um ciclo trienal de boas práticas e muitas realizações, 
mas temos certeza que os próximos anos serão ainda mais produtivos e satisfatórios.  
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 Prepare-se para o verão   
 

Em dias muito quentes, é comum sentirmos cansaço e tonturas. Mas o exces-

so de calor também pode provocar cãibras, dores de cabeça e, até mesmo, al-

terações no funcionamento cardíaco. Conheça os riscos e as dicas para en-

frentar uma temperatura que beira os 40°C.  

Se na próxima vez em que você ligar a TV para saber a previsão do tempo e o apresentador do programa for um 

médico, não se espante! Em alguns países da Europa e nos EUA, o aquecimento do planeta tem mobilizado os 

sistemas de saúde e meteorológico, a mídia e a própria população. Todos trabalham em conjunto para divulgar 

rapidamente informações sobre determinada condição climática desfavorável (temperatura, umidade relativa do 

ar, pressão atmosférica, vento), evitando ou diminuindo os males relacionados às altas temperaturas: sensação de 

cansaço, pressão baixa, tontura, falta de energia, entre outras doenças que se agravam com o calor. 

Apesar de não sabermos ainda quais ações o Brasil adotará para reduzir os gases do efeito estufa, o fato é que, no 

período compreendido entre 1995 e 2006, o país viveu 11 dos 12 anos mais quentes desde 1850. Com a proximi-

dade do verão e, portanto, diante da certeza de dias mais longos, com temperaturas acima da média, umidade do 

ar em níveis insuportáveis e possíveis inversões térmicas, é importante entender como nosso corpo reage a essas 

mudanças e quais são as melhores estratégias para enfrentar verões cada vez mais intensos. 

Vincenzo Condemi, diretor do Laboratório de Biometeorologia da Università degli Studi di Milano, médico espe-

cialista em Biometeorologia, Bioclimatologia médica, mudanças climáticas e saúde humana, explica que o orga-

nismo possui um sistema termorregulador comandado pelo hipotálamo; sua função é manter o corpo numa tem-

peratura ideal de 36,5ºC. Quando exposto a altas temperaturas ou a drásticas oscilações térmicas, esse sistema se 

ressente porque recebe a informação de que há um desequilíbrio a ser reparado. Enquanto essa adaptação não 

acontece, nosso corpo apresenta dificuldades para o repouso e o reordenamento de várias de suas funções bioló-

gicas: inicia-se aqui a sensação de desânimo que pode se agravar ao longo da estação. 

 

 

 

 

 

     

 

Fonte: Vida e Saúde 
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“Sua mulher sempre vai estar certa, 
mesmo que ela estiver errada. !”  

“Diferença de credor e devedor: o 
primeiro tem a memória muito 
melhor!” 

“Deus fez o mundo em 6 dias, não 
tinha ninguém perguntando quando 
ia ficar pronto!” 
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Alterações na “Lei seca” 

A presidente Dilma Rousseff sancionou as mudan-

ças na lei seca endurecendo a fiscalização da embri-

aguez ao volante. As alterações já estão valendo 

desde o dia 21/12/2012. 

A Lei torna válidos novos meios para identificar 

um condutor alcoolizado, além do bafômetro e 

dobra a multa aplicada a quem for pego dirigindo 

embriagado: dos atuais R$ 957,70 para R$ 1.915,40, 

valor que pode dobrar em caso de reincidência em 

12 meses. 

 O Planalto tinha até o dia 10 de janeiro para sanci-

onar o projeto, mas a presidente acelerou o trâmite 

da lei para que as novas medidas passassem a valer 

para as festas de fim de ano quando há aumento do 

consumo de álcool e de acidentes. 

Novas provas  

Entre os meios que passaram a ser aceitos para 

comprovação da embriaguez, estão o depoimento 

do policial, vídeos, testes clínicos e testemunhos. 

Essa parte da lei depende ainda de uma regulamen-

tação do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) 

e a previsão é que isso seja publicado nos próximos 

dias. 

 

Fonte: Planalto 

Humor 

INDICADORES SSMAQ GERAL Dez/12 

1 Horas-homem de exposição ao risco  23.786 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 485.714 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,873  

10 RNC interna 3 

11 Reclamação de cliente 0 

INDICADORES SSMAQ GERAL— anual 2012 

1 Horas-homem de exposição ao risco  338.627 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 6.963.277 

9 Média geral de consumo de combustível/Km      2,857  

10 RNC interna 25 

11 Reclamação de cliente 0 


