
Prevista desde 1998, com o advento do 
CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a Semana Nacional do Trânsito deve 
ser comemorada entre os dias 18 a 25 de setembro. O tema escolhido esse 
ano pelo DENATRAN (Departamento Nacional do Trânsito) foi a educa-
ção no trânsito. 
A IDF Transportes, em parceria com a Innova, realizou uma semana edu-

cativa no quiosque “dos motoristas”, que está localiza-
do no pátio externo da Innova. A semana teve a sua 
abertura com um plantão tira dúvidas e distribuição de 
materiais educativos; no segundo dia aconteceram uma 
palestra sobre Direção Preventiva, ministrada por ins-
trutor do SENAT, e a tarde, a palestra sobre Distúrbios 
do Sono”, ministrada pelo Coordenador de SSMAQ da 
IDF; no terceiro dia foram ministradas palestras na 
manhã e na tarde pelo Sr. Éverton da IDF, sobre “O 
Papel do Condutor no Contexto Logístico”; no quarto 
dia, Sr. Ivo Dias, da IDF,  ministrou palestra pela ma-
nhã sobre “Conscientização e a Evolução do Transpor-
te, e, pela tarde, “bate papo” com os Srs. Éverson Pi-
nheiro e Paulo Berger da Innova; no último dia, foi 
ministrado, pelo instrutor do SENAT, o curso “Olho 
Vivo na Estrada”, que teve a presença da Sra. Anísia do 

setor de saúde ocupacional da Innova, fazendo a verificação da pressão arterial 
dos participantes, e tirando dúvidas sobre a saúde do trabalhador. Todos os e-
ventos foram gratuitos, e aberto à participação de qualquer pessoa que estivesse 
interessada. 
Participaram 78 pessoas, entre condutores e trabalhadores em geral, durante os 
cinco dias de realização do evento. 

Aproveitamos para parabenizar todos os envolvidos na realização desse importante evento, porque sem eles 
não teria acontecido; mas, principalmente aos condutores, que foram o público alvo, e nos enriqueceram com 
uma grande troca de experiências. 
Não podemos esquecer que transitar é um ato diário, e não resume-se à uma semana por ano, portanto, a segu-
rança, seja ela qual for,  deve fazer parte de nossa postura e filosofia de vida. 
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IDF e Innova realizam evento de 
comemoração da Semana Nacional do 
Trânsito 

01  de outubro de 2009 

Agenda: 

Dia mundial dos animais: 5 de outubro 

Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil: 12 de outubro  

Dia das crianças: 12 de outubro 

Dia do Professor: 15 de outubro 
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Reunião de transporte da Innova 

No dia 09 de setembro foi realizada mais uma reunião de transporte  da Innova, e, entre 
os assuntos abordados  destacam-se: foi relembrado que os motoristas que não apresenta-
rem uma redução significativa nos desvios de conduta, serão suspensos para carregamen-
to; o Sr. Carlos Prato da Apisul, comentou sobre o aumento de roubos de carga na região 
de SC, e também na BR 386; a entrega dos discos diagramas do tacógrafo ainda não estão 
em 100%; a elaboração do plano de viagem está muito a mercê dos motoristas, deverá ser 
melhor elaborado e supervisionado pelo pessoal das transportadoras. 

Impresso em papel reciclado 

 

Motoristas sem desvios 

Maior conscientização dos condutores que transportam para a IDF surtiu resultados concretos, além da redu-
ção dos incidentes, quase acidentes e acidentes menores, o comportamento seguro pode ser observado na lei-
tura dos discos diagramas do cronotacógrafo. Nos meses de janeiro até abril desse ano, apenas oito conduto-
res estavam sem nenhum desvio de velocidade, e, para a satisfação de todos, nos meses de maio até julho fo-
ram 60 os condutores sem desvios. Claro que o ideal seria 100%, mas chegaremos lá! Parabéns a todos. 

A relação desses condutores exemplares poderá ser consultada nos murais da IDF. 



Impresso em papel reciclado 

Caminhoneiros apresentam diabetes, pressão alta e consumo de  

álcool    
Em uma pesquisa realizada com 1014 motoristas de caminhão, 735 declararam fazer uso de bebida alcoó-
lica. Nesse grupo, 31% (229) já sofreram acidente de trânsito, 196 tinham alguma doença crônica e 189 
faziam uso de medicamentos. A hipertensão arterial severa foi identificada em 70 motoristas e a diabetes 
mellitus em 33, sendo que 56 apresentaram níveis glicêmicos considerados altos e que poderiam levar a 
diabetes. “A pressão arterial acima dos limites, encontrada entre os bebedores de risco, pode levá-los a 
desenvolver doenças cardiovasculares, mas também não estão imunes aqueles que fazem uso em doses 
consideradas de baixo risco. A questão é preocupante, pois eles não têm percepção desse risco”, relata a 
professora Sandra Cristina Pillon, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, que orientou o trabalho realizado 
pela mestranda Josélia Benedita Carneiro Domingos. As alunas Fernanda Bruzadelli e Ligia Arantes também participaram da pes-
quisa. 
Segundo a professora, a vulnerabilidade de todo o grupo para o adoecimento é muito grande, pois a própria condição de trabalho, 
de até 12 horas diárias, leva ao sedentarismo, a noites mal dormidas, sem contar o uso das anfetaminas (rebites), muito presente 
nesse meio. Sandra ainda alerta para o fato de que são pessoas que não fazem checagem da saúde com freqüência e também param 
de tomar os remédios prescritos para beber. “Os riscos são bastante favoráveis, pois as condições de saúde são precárias, a maioria 
afirmou que nunca pensou em pressão arterial alterada como doença crônica”, afirma. 

 Saúde na estrada 
O estudo foi feito junto com a Campanha “Saúde na Estrada”, da Autovias, concessionária que opera nas 
rodovias da região de Ribeirão Preto. O objetivo era rastrear o uso de bebidas alcoólicas entre motoristas, 
principalmente de caminhões, nas estradas, conhecer a percepção deles quanto aos riscos da bebida e a 
sua associação com medicamentos e ainda iniciar um programa de prevenção junto a essa população, 
levando a informação sobre o uso saudável da bebida alcoólica, deixando claro quais são os limites. 
Os dados foram obtidos em duas das campanhas promovidas pela concessionária, em agosto e novembro 
de 2006. No perfil dos entrevistados estão homens casados, com baixo nível de escolaridade, da religião 
católica, com idade média de 40 anos e que trabalham de 10 a 12 horas diárias. O questionário utilizado 
para a pesquisa foi o Audit (Alcool User Disorder Identification Test), elaborado pelo pesquisador ameri-

cano Thomaz Babor, e utilizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), pois permite avaliar o padrão de beber em diferen-
tes populações de diversos países. 
A professora Sandra lembra que os resultados encontrados na região de Ribeirão Preto não se diferenciam de outras pesquisas já 
realizadas e é compatível com o levantamento nacional do uso de álcool realizado pelo Ministério da Saúde. “Mas essa foi a primei-
ra vez que o uso de bebida alcóolica foi avaliado nessa população e dessa forma, quem bebe mais e os riscos decorrentes. Por isso, 
o próprio Babor solicitou que encaminhássemos informações sobre os resultados. A especificidade do grupo pesquisado chamou a 
atenção do pesquisador americano”, relata. “A pressão arterial acima dos limites, encontrada entre os bebedores de risco, pode 
levá-los a desenvolver doenças cardiovasculares, mas também não estão imunes aqueles que fazem uso em doses consideradas de 
baixo risco. A questão é preocupante, pois eles não têm percepção desse risco”, relata a professora Sandra Cristina Pillon, da Esco-
la de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP, que orientou o trabalho realizado pela mestranda Josélia Benedita Carneiro 
Domingos. As alunas Fernanda Bruzadelli e Ligia Arantes também participaram da pesquisa. 

 
Fonte: USP notícias 

IDF com novos talentos 

Nesse mês que passou tivemos o desligamento da nossa colaboradora Michelle, excelente profissional que vai 
alçar novos vôos, e com certeza deixar muito aprendizado e saudades. Desligou-se também o condutor Lian-
dro Justin (nhonho), que vai tornar-se empresário, não deixará saudades porque continuará carregando conos-
co.  Contudo, temos a contratação de novos talentos, que vem somar esforços ao trabalho de nossa equipe. 
São eles: Sérgio Leão, que ocupará um cargo de gestão operacional e comercial na filial de SP; Paulo Francisco, 
Alexandre Hoffmann (não tão novos assim) e Danilo Rikrot que são os novos condutores da nossa frota; e 

Rochele Costa, que será a nova assistente da diretoria. Sejam todos bem vindos! 

Nos próximos boletins falaremos um pouco de cada um dos colaboradores e agregados da IDF Transportes. 

“A vida tem a cor que tu pintas !” 

“Como é triste sonhar com teu 
carinho e acordar no Mercedinho ” 

“Dirijo com cuidado para não 
deixar chorando quem me espera 
sorrindo ” 

Fonte: parachoquedecaminhao.com.br 

Frases de pára-choque 
Humor 


