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No dia 14 de julho é comemorado em todo o mundo o Dia da Liber-
dade de Pensamento. A primeira vez em que foram definidos a liber-
dade e os direitos fundamentais do Homem foi por meio da Declara-

ção dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte 
da França em 26 de agosto de 1789. Vale lembrar, ainda, que o dia 14 de julho remete a uma 
data muito importante na história: a Queda da Bastilha, que marcou o início da Revolução 
Francesa. 

 Além de ter servido de inspiração para as constituições francesas de 1848 e para a atual, a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão também foi base da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 10 de 
dezembro de 1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. 
Nos artigos XVIII e XIX, por exemplo, estão dispostas as seguintes observações, respectiva-
mente: 

 “Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito in-
clui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 
público ou em particular”. 

 “Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 
de, sem interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e idéias 
por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. 

A liberdade total de pensamento ainda é uma busca, mesmo em tempo atuais. Hoje, a internet 
e as mídias sociais existentes facilitam a comunicação permitindo que todos possam se ex-
pressar, mas parece que o processo de “pensar” está cada vez mais escasso. 

Abaixo seguem alguns pensamentos que marcaram a história. 

"Desaprovo aquilo que diz, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer." 
 Voltaire, que lutava a favor da liberdade e por isso suas idéias influenciaram na Revolução 
Francesa.   
 
 "Onde está o pensamento, está a força. É tempo de os gênios passarem à frente dos 
heróis." 
Victor Hugo 
 
" Nutra sua mente com grandes pensamentos, pois você nunca irá mais alto do que o 
que você pensa." 
Benjamin Disraeli 
 
" A maior arma contra o estresse é nossa habilidade de escolher um pensamento ao 
invés de outro." 
William James  

Dia da Liberdade do 
Pensamento 

Fontes: Wikipédia 

Agenda: 
 Dia da Vacina BCG: 01de julho 

 Dia do Bombeiro: 02 de julho 

 Dia Internacional do Cooperativismo: 04 de julho 

 Dia da Liberdade de Pensamento: 14 de julho 

 Dia de Proteção das Florestas: 17 de julho 

 Dia da Caridade: 19 de julho 

 Dia Internacional da Amizade: 20 de julho 

 Dia do Colono, do Motorista, do Escritor e de São Cristóvão: 25 de julho 

 Dia do Agricultor: 28 de julho 
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CONTRAN regulamenta processo de trans-
formação de multa por advertência por escrito 

 
 Previsto no artigo 267 do CTB (desde 1998),  a possibilidade de transação de multas foi finalmente re-
gulamentada pela Resolução 404/2013 e entra em vigor no dia 01/06/2013. 

 

Como funciona?  

Com o intuito de tornar o CTB o mais eficiente possível, em termos de ação pedagógica, o legislador 
previu a transformação de penalidades de multas, de infrações natureza leve ou média, em advertência 
por escrito; ficando o infrator livre de pagar o valor previsto para a multa e sem o registro da pontuação 
em seu prontuário (3 e 4 pontos, respectivamente). 

Para isso ele estabeleceu, já no próprio CTB, os seguintes critérios: a infração tem que ser de natureza 
leve e média; o infrator não pode ser reincidente nesse tipo de infração nos últimos doze meses; fica a 

critério da autoridade de trânsito se julgar mais educativo;. 

Embora  esses critérios já estejam definidos no CTB, desde que entrou 
em vigor em 1998, até o momento o CONTRAN não havia definido 
como o processo aconteceria, tendo em vista as nuances que envolvem 
a comunicação de dados entre as mais diversas autoridades de trânsito 
existentes no território nacional. 

Até que o processo de comunicação entre os órgãos seja pleno, o que 
não tem prazo para acontecer, o cidadão terá que pedir a transação ao 
órgão que lhe autuou, enviando a cópia de seu prontuário anexado ao 

pedido. Como a autoridade tem a prerrogativa de transformar ou não, o pedido poderá ser negado, e 
dessa decisão, não cabe recurso. 

Na prática, até o momento, a transação só tem a possibilidade de ocorrer se for solicitada pelo cidadão, 
caso contrário, todas as infrações se transformarão em multas. O que já ocorre atualmente. 

 

Caráter pedagógico 

É visível o caráter pedagógico dessa transação, ainda mais pelos critérios estabelecidos, porque a adver-
tência serve como uma segunda “chance” para aqueles condutores que possuem uma conduta mais res-
peitosa no trânsito. A sensação é de “reconhecimento” dessa conduta, incentivando o bom condutor a 
continuar com o zelo na direção veicular. 

Por outro lado, existe uma corrente de especialistas que defendem a multa como mais pedagógica, tendo 
em vista que a maioria dos brasileiros  só  “sente” quando “dói” no bolso. Já que a aplicabilidade ou não 
depende do critério da autoridade, esse pode ser o pensamento mais comum entre eles, tendo em vista 
que cada caso deve ser analisado individualmente. 

 

A mesma resolução, além do que já foi relatado, define critérios e condutas para as autuações, notifica-
ções por parte das autoridades de trânsito e seu agentes. O que não influencia diretamente ao cidadão, 
considerando o processo atual. 

 

  

 

 

     
Fonte: DENATRAN 
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 Direção sustentável 
 
 Ser sustentável é o novo jeito de dirigir! Descubra se você é um motorista 

consciente e faça um trato de responsabilidade com o meio ambiente. 

 

REDUÇÃO DE POLUENTES 

A relação consumo/poluição é direta. Ou seja, quanto mais você consome combustível, mais você contribui para 

o aquecimento global. Veja como reduzir o impacto do uso do automóvel no seu dia a dia: 

 - Ao ligar o motor, não acelere. Isso desperdiça combustível, além de aumentar o desgaste das peças. Se houver 

dificuldade em dar a partida é sinal que o motor está desregulado. Nesse caso, procure uma oficina de sua confi-

ança. 

 - Não dirija em alta velocidade. O consumo a 100 km/h pode ser até 20% maior do que a 80 km/h. 

 - Se for parar por mais de 2 minutos, desligue o motor. 

 - O ar-condicionado ligado pode aumentar em até 20% o consumo de combustível. Alterne seu funcionamento 

com a ventilação. 

 - Calibre sempre os pneus. Se estiverem abaixo da pressão ideal, haverá aumento no consumo. Pressões diferen-

tes das indicadas pelo fabricante, além do aumento de consumo e desgaste, pode influenciar nas frenagens e esta-

bilidade do veículo. 

 - Para evitar a evaporação do combustível, estacione sempre em sombras. 

 - Faça todas as revisões programadas pelo manual do proprietário. Assim seu carro estará com o consumo de 

óleo, de combustível e de gases sempre regulados e emitidos dentro dos padrões. 

 - Só abasteça em postos de confiança para evitar combustível adulterado. 

 

 TROCA DE PEÇAS E CERTIFICAÇÃO DAS OFICINAS 

 Segundo o Instituto de Qualidade Automotiva (IQA), o trabalho de separação de resíduos e descarte correto de 

peças numa oficina mecânica começa com a conscientização dos seus colaboradores. Na próxima vez em que 

estiver na sua oficina, fale com seu mecânico e verifique se o estabelecimento está de acordo com os itens lista-

dos abaixo. 

 - Água com óleo: a mistura, cheia de impurezas, pode acabar no esgoto, comprometendo o saneamento público. 

Por isso, as oficinas devem ter caixas decantadoras, que fazem o trabalho da separação. Assim, é possível elimi-

nar a água limpa normalmente e encaminhar o óleo à coleta seletiva. 

 - Peças sólidas: o estabelecimento deve manter um local separado para o armazenamento das peças descartadas, 

até que elas sejam recolhidas pela empresa de sucata. Em hipótese nenhuma esses itens podem ser depositados 

no lixo comum. 

 - Óleos usados: o líquido deve ser recolhido por empresas credenciadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que 

refinam o produto novamente e pagam à oficina por isso. 

 - Panos sujos: quando limpos constantemente, costumam durar bastante. Na hora do descarte, os paninhos tam-

bém devem ser separados de plásticos, metais e papéis. 

 - Baterias: compostas de chumbo altamente tóxico ao ambiente, as peças devem ser devolvidas (após seu esgota-

mento) pela oficina à rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes. 

 - Pneus: assim como acontece com a maioria dos produtos automotivos, os pneus também são de responsabili-

dade dos fabricantes. As grandes marcas criaram a Reciclanip (www.reciclanip.com.br), entidade sem fins lucrati-

vos que recolhe pneus usados em mais de 460 pontos pelo Brasil e os destina corretamente para reciclagem. Os 

transportadores parceiros da IDF Transportes, poderão nos entregar os pneus inservíveis que eles serão destina-

dos adequadamente. 

 

 Fontes:  Abril e Petrobras 
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“Preguiça é o hábito de descansar 
antes de estar cansado!”  
 

“Quem pouco faz... pouco se esfor-
ça!” 

“Dívida pra mim é sagrada: Deus 
lhe pague!” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL junho/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  28.793 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  1 

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 614.740 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,875  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Humor 

Oração do motorista 

 Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, pru-

dência e perfeito controle, para que eu possa fazer uma 

boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu que és o 

Autor da vida, fazei que eu não sofra nenhum acidente, 

não fira ninguém e nem seja causa de morte. Desperta, 

Senhor, em mim, sentimentos de bom samaritano e de 

Simão Cireneu. Dá-me calma e paciência no tráfego difí-

cil. Protege-me de toda imperícia, de todo acidente e de 

toda desgraça. juntamente comigo, ampara os meus com-

panheiros de viagem. Ensina-me a respeitar os sinais, a 

usar o veículo para o bem e a moderar-me no desejo da 

velocidade. Que a tua graça me acompanhe sempre nas 

minhas viagens. Amém! 


