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 Pensar.Comer.Conservar é uma campanha contra a perda e o desperdício de alimentos que 
procura estimular a todos a diminuir suas pegadas de carbono. De acordo com a Organização 
da ONU para Agricultura e Alimentação (FAO), 1.3 bilhões de toneladas de comida é desper-
diçada. Esse número é equivalente à quantidade de alimentos produzidos em toda a África 
Subsaariana. Ao mesmo tempo, 1 de cada 7 pessoas do mundo sofrem de fome e, a cada dia, 
mais de 20.000 crianças menores de 5 anos morrem de fome. 

 Devido a esses enormes contrastes entre estilos de vida e os efeitos devastadores sobre o 
meio ambiente, o tema deste ano — Pensar.Comer.Conservar — procura prover maiores in-
formações sobre os impactos ambientais das escolhas que você faz em relação à sua comida e, 
consequentemente, te tornar consciente das suas decisões. 

 Enquanto o planeta tenta nos fornecer a quantidade necessária de recursos para sustentar 7 
bilhões de pessoas (um número que chegará a 9 bilhões até 2050), a FAO estima que um ter-
ço da produção global de alimentos é perdida ou desperdiçada. O desperdício de comida sig-
nifica também desperdício de recursos naturais, contribuindo assim para impactos ambientais 
negativos. 

 A campanha deste ano te convida a tomar uma atitude dentro de casa e testemunhar o poder 
de decisões individuais e coletivas que você e outras pessoas tenham tomado para reduzir o 
desperdício de comida, economizar dinheiro, minimizar o impacto ambiental da produção de 
alimentos e pressionar processos de produção de alimentos para que se tornem mais eficien-
tes. 

 Quando o alimento é desperdiçado, isso também significa que todos os recursos usados para 
a produção desse alimento também foram perdidos. Por exemplo: são necessários mil litros 
de água para produzir um litro de leite. A emissão de gases de efeito estufa das vacas e por 
toda a cadeia de abastecimento acabam sendo em vão quando desperdiçamos alimentos.  

De fato, a produção global de alimentos ocupa 25% de toda a terra habitável do mundo e é 
responsável por 70% do consumo de água potável, 80% do desmatamento e 30% das emis-
sões de gases de efeito estufa. É a maior causadora de perda de biodiversidade e  mudança do 
uso da terra. 

 Tomar decisões conscientes significa, por exemplo, que você pode selecionar alimentos que 
têm menor impacto ambiental, como alimentos orgânicos que não usam produtos químicos 
no processo de produção. Você também pode optar por comprar alimentos produzidos local-
mente, o que significa que os alimentos não foram importados de outras partes do mundo, 
assim reduzindo a quantidade de emissões. 

 Portanto, é importante pensar antes de comer e, assim, ajudar a conservar o nosso meio am-
biente.  

 

Dia Mundial do Meio 
Ambiente 2013 

Fontes: ONU/PNUMA 

Agenda: 
 Semana Mundial do Meio Ambiente: de 01 a 07 de junho 

 Auditoria de SASSMAQ na IDF: 04 e 05 de junho 

 Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente: 05 de junho 

 Dia da Abolição da Escravatura: 13 de maio 

 Dia da Liberdade de Imprensa: 07 de junho 

 Dia Mundial do Doador de Sangue: 14 de junho 

 Início do Inverno: 21 de junho 

 Dia de São João: 24 de junho 

 Dia de São Pedro e São Paulo: 29 de junho 
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    Consumo sustentável    

 

      A capacidade regenerativa do nosso planeta está se excedendo significante-
mente ao passo que a população mundial está produzindo e consumindo mais 
recursos que nunca. De fato, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
as pessoas estão adquirindo muito mais do que elas realmente precisam e, co-
mo resultado, produzindo uma grande quantidade de lixo. 

 Nossa população crescente coloca tanta pressão sobre o meio ambiente que, hoje em dia, os recursos naturais 
não são mais tão abundantes como eles costumavam ser. O modo como nós usamos e despejamos recursos não-
renováveis está alterando radicalmente os nossos ecossistemas e até mesmo os recursos renováveis do planeta 
(como água, madeira e peixes) estão rapidamente se exaurindo. Nós alcançamos um ponto crucial em que a qua-
lidade do ar e da água precisa ser melhorada, o nível de produção precisa ser equilibrado e a quantidade de resí-
duos gerados precisa ser reduzida. 

 Consumo sustentável tem tudo a ver com “fazer mais e melhor com menos”, por meio da redução do uso de 
recursos, degradação e poluição, ao mesmo tempo que melhorando a qualidade de vida de todos. 

 O consumo massivo de recursos renováveis e não-renováveis contribui para uma perda massiva da biodiversida-
de — com as taxas atuais de extinção de aves, mamíferos e anfíbios chegando a ser no mínimo 100 vezes, possi-
velmente 1000 vezes maior que as taxas do período pré-industrial. A população mais pobre é a mais afetada por 
essas mudanças, considerando que ela é diretamente dependente de recursos naturais — como pesca, silvicultura 
e agricultura de pequeno porte — para subsistência.  

A poluição e a sobre-exploração dos recursos do planeta estão cada vez mais comprometendo o nosso bem-estar 
e qualidade de vida. O planeta não tem condições de continuar percorrendo este caminho. A transição para um 
estilo de vida mais sustentável é crucial para tornar possível que as futuras gerações tenham acesso a sua parcela 
justa de recursos. 

 Há inúmeras possibilidades e formas de mudar hábitos de consumo e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade 
de vida. Fazer mais com menos é essencial para sustentar os recursos do planeta para a nossa sobrevivência. Mu-
dar os nossos atuais padrões de vida requer que a gente adote soluções inovadoras e criativas sobre a forma que 
usamos e despejamos os produtos e serviços que a gente tem e consome. Isso poderia permitir uma transição 
para atividades e estilos de vida mais sustentáveis e, ao mesmo tempo, proteger os recursos naturais do planeta. 

             

     
Fonte: PNUMA 

ABNT publica norma para o transporte de produtos 
perigosos 
 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publicou no dia 
03/05/13 a NBR 16.173 que trata do carregamento, descarregamento e trans-
bordo a granel e embalados e capacitação de colaboradores no transporte terrestre de produtos perigo-
sos. 

 A norma, que entra em vigor no próximo dia 3 de junho, estabelece os requisitos mínimos para a capa-
citação, avaliações e reciclagem  de colaboradores que atuam nas atividades de carregamento, descarre-
gamento e transbordo de produtos classificados como perigosos para o transporte a granel e embalado. 

 

 O objetivo desta norma é reduzir os riscos dessas operações com produtos perigosos e preencher uma 
lacuna no tocante ao conteúdo programático mínimo (módulos, conteúdo e duração mínima) para o 
treinamento dos colaboradores, conforme previsto em legislação. 

 
     

Fonte: ABNT 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=consumo+sustentavel&source=images&cd=&cad=rja&docid=tSjjGms15tLa1M&tbnid=fk16oIUzzohOVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpapiando-adoidado.blogspot.com%2F2011%2F04%2Fconsumo-sustentavel-antes-de-fazer-suas.html&ei=
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=nbr+16173&source=images&cd=&cad=rja&docid=vho7m21ZHX30pM&tbnid=fdK20yhmTJ2u-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpt-br.facebook.com%2FABNTOficial%2Fwall%3Ffilter%3D3&ei=JqeoUYefCJDa8ASE5IGABA&bvm=bv.47244034,d.eWU&ps
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 Direção segura é uma questão de atitude!  
 
  O caminhoneiro que passa horas ao volante do caminhão sabe que as regras 

do Código Brasileiro de Trânsito nem sempre são suficientes para garantir segurança 

na estrada. A afirmação é baseada em experiências de condutores que não se surpre-

endem com a falta de respeito de alguns colegas de profissão. Entre as imprudências 

estão o excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, desatenção no trânsito e a ingestão de bebida alcoólica, 

entre outras práticas. Quando se fala sobre uma possível solução para o problema, as opiniões dos profissionais 

do volante se dividem, pois há quem acredite que é questão de educação e conscientização, enquanto existem 

também aqueles que acreditam que a aplicação de medidas mais enérgicas ou até mesmo em relação ao cumpri-

mento das leis já existentes poderia intimidar os que não respeitam as leis. 

 O autônomo Aldo Frederico, 27 anos de idade, Cacoal/RO, por exemplo, já presenciou uma situação 

perigosa envolvendo um motorista embriagado que causou um acidente na rodovia. Ele conta que estava parado 

em um posto de serviço em Bataguassu/MS e viu que um motorista pegou a estrada ao volante de um caminhão 

carregado de tijolos logo após beber. Disse que saiu em seguida na mesma direção e não demorou para o cami-

nhão tombar na pista. Em sua opinião, para uma pessoa dirigir é necessário ter muito cuidado e  lembra que be-

bida alcoólica não combina com o volante. “Seria tão mais seguro viajar sem o receio de enfrentar bêbados na 

estrada. Tenho minha família e quero ter a certeza que irei retornar à minha casa”, desabafa. 

 Outro carreteiro que tem história é Edson Tartari, 45 anos de idade, de Erechim/RS, vítima duas vezes 

da falta de prudência de outros motoristas. Ele relembra  com muita indignação o momento que teve seu cami-

nhão jogado para fora da pista. “O veículo caiu de uma altura de 17 metros e hoje agradeço estar aqui e poder 

compartilhar este fato com todos que vivem desta profissão”, afirma. Ele destaca que houve um grande aumento 

do movimento nas rodovias nos últimos anos e, às vezes, o motorista se esquece da obrigatoriedade de dirigir 

com atenção redobrada. “Segurança é também encostar o caminhão e descansar antes de seguir viagem. A vida 

vale muito mais do que qualquer ansiedade, pressa ou irresponsabilidade”, concluiu. 

 Situação semelhante viveu o catarinense Anderson Rosa, 27 anos de idade, que contou ter sido ultrapas-

sado por um veículo em Itapecerica da Serra/SP e acabou tendo de parar no acostamento. Natural de Blumenau, 

a revolta do motorista é grande e diz que não é possível essas coisas ainda acontecerem em seu local de trabalho. 

“Tenho um lar e uma família que me esperam a cada viagem. Mais do que nunca eu me cuido para voltar em paz 

e seguro para eles”, disse. Assim como Anderson Rosa existem outros carreteiros que procuram dirigir sem sacri-

ficar a vida própria e alheia.  

  Para evitar situações inesperadas, há condutor que explica que o bom motorista é aquele que sabe 

exatamente como agir em uma situação de perigo, como exemplo, saber a hora certa de encostar seu caminhão 

em um posto de serviço e se inteirar das condições do veículo. Esse é o ponto de vista defendido por Valdir Ro-

drigues, 49 de idade, natural de Caçador/SC.  Na estrada há 30 anos, Rodrigues se considera esperto quando o 

assunto é segurança. Garante que se preocupa com o estado de seu caminhão a ponto de checar sempre que po-

de todos os problemas aparentes. “O negócio é estar atento, ser prudente, respeitar o veículo ao lado e manter 

distância na hora certa”, afirma.  

 Por mais que os principais atributos relativos à segurança tenham sido ditos por vários caminhoneiros, 

Cassiano Luis Silvano, 30 anos de idade, de Nova Araçá/SC, não esqueceu de citar o uso do celular na estrada. 

Todos sabem que é proibido dirigir falando ao celular, mas o que vemos é uma situação diferente, ainda mais nas 

rodovias brasileiras. “Dirigir e falar ao celular são duas ações que não combinam”, expressa. Com oito anos de 

estrada, Silvano conhece as distrações que o telefone celular pode levar ao condutor. Tem opinião de que em um 

piscar de olhos tudo pode ser colocado em risco ou mudar de uma hora para outra. Garante que nunca se envol-

veu em acidente algum e o motivo para isso, conforme afirma, é a prudência e a responsabilidade na hora de en-

frentar uma rodovia com todos os perigos que ela pode oferecer. “Cuidado nunca é demais”, conclui. 

    Fonte:  O carreteiro 
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“Minha sogra é bem esclarecida: 
sabe reclamar de qualquer assun-
to.”  

“Tem coisas que a gente não perde, 
se livra!” 

“Se bobear, na hora do perigo até a 
tua sombra te abandona.” 
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Festas Juninas 

 Festas juninas ou festas dos santos populares são celebrações que acontecem em vários países histori-

camente relacionadas com a festa pagã do solstício de verão na europa ou do inverno no Brasil, que era 

celebrada no dia 24 de junho, segundo o calendário juliano (pré-gregoriano) e cristianizada na Idade 

Média como "Festa de São João". Outros santos populares celebrados nesta mesma época são São Pedro e São Paulo (no 

dia 29) e Santo António (no dia 13). Em Portugal, as festas dos 3 santos populares, marcam o início das festas de Verão 

por todo o país. 

 Essas celebrações são particularmente importantes no Norte da Europa — Dinamarca, Estónia, Finlândia, Letônia, Lituâ-

nia, Noruega e Suécia — mas também em grande escala na Irlanda, na Galiza, partes do Reino Unido (especialmente na 

Cornualha), França, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Ucrânia, outras partes da Europa, e em outros países como Canadá, 

Estados Unidos, Porto Rico, Brasil e Austrália. 

Fonte: Wikipédia 

INDICADORES SSMAQ GERAL maio/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  24.962 

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 509.977 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,875  

10 RNC interna 4 

11 Reclamação de cliente 0 

IDF Adquire novos veículos para com-
plementação da frota própria. 

Humor 


