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O dia 20 de Setembro é considerado dia do gaúcho. Isso pelo 
fato de que em 20 de Setembro de 1835 foi o início da Revo-
lução Farroupilha que teve a duração de 10 anos e no dia 28 
de Fevereiro de 1845 com a assinatura do acordo de Paz de 

Poncho Verde, em Dom Pedrito. 
 
A independência do Rio Grande não era a intenção dos Farroupilhas, visto que seu descon-
tentamento com o Império antecedia à separação de Portugal. A República sul-rio-grandense 
foi proclamada somente um ano após da Revolução e dela resultou o lema de sua bandeira 
“Liberdade, Igualdade, Humanidade”, que sintetiza as madrugadas e noites mal dormidas, pe-
los quais passou o gaúcho na preservação dos destinos de nossa Pátria. 
 
Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha são os nomes 
pelos quais ficou conhecida a revolução ou guerra regional, de 
caráter republicano, contra o governo imperial do Brasil, na então 
província de São Pedro do Rio Grande do Sul, e que resultou na 
declaração de independência da província como estado republica-
no, dando origem à República Rio-Grandense. Estendeu-se de 20 
de setembro de 1835 a 1 de março de 1845. 
 
A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter se-
paratista, influenciou movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras: irradiando 
influência para a Revolução Liberal que viria a ocorrer em São Paulo em 1842 e para a Revol-
ta denominada Sabinada na Bahia em 1837, ambas de ideologia do Partido Liberal da época. 
Inspirou-se na recém findada guerra de independência do Uruguai, mantendo conexões com 
a nova república do Rio da Prata, além de províncias independentes argentinas, como Corri-
entes e Santa Fé. Chegou a expandir-se à costa brasileira, em Laguna, com a proclamação da 
República Juliana e ao planalto catarinense de Lages. 
 
A revolta teve como líderes: general Bento Gonçalves, general Neto, coronel Onofre Pires, 
coronel Lucas de Oliveira, deputado Vicente da Fontoura, general Davi Canabarro, coronel 
Corte Real, coronel Teixeira Nunes, coronel Domingos de Almeida, coronel Domingos Cres-
cêncio de Carvalho, general José Mariano de Mattos, general Gomes Jardim, além de receber 
inspiração ideológica de italianos da Carbonária refugiados, como o cientista e tenente Tito 
Lívio Zambeccari e o jornalista Luigi Rossetti, além do capitão Giuseppe Garibaldi, que em-
bora não pertencesse a carbonária, esteve envolvido em movimentos republicanos na Itália. 
 
A questão da abolição da escravatura também esteve envolvida, organizando-se exércitos con-
tando com homens negros que aspiravam à liberdade. 
   

          

          

Dia do Gaúcho 

Fontes: Wikipédia e Brasil Escola 

Agenda: 
 Dia da Amazônia: 05 setembro 

 Dia da Independência do Brasil: 07 de setembro 

 Dia do Operador de Rastreamento: 12 de setembro 

 Dia do Cliente:  15 de setembro 

 Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio: 16 de setembro 

 Dia dos Símbolos Nacionais: 18 de setembro 

 Semana Nacional do Trânsito: de 18 a 25 de setembro 

 Dia do Gaúcho e da Revolução Farroupilha: 20 de setembro 

 Dia da Nacional Luta das Pessoas com Deficiências: 21 de setembro 

 Dia Nacional do Idoso: 27 de setembro 
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Fonte: DENATRAN 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2013 

 

TEMA: “Década Mundial de Ações para a Segurança do 

Trânsito – 2011/2020 -  Álcool, outras drogas e a seguran-

ça no trânsito: efeitos, responsabilidades e escolhas.” 
 

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) divulgou o tema a ser trabalhado pelos órgãos de trânsi-
to, este ano, durante a Semana Nacional de Trânsito. Ainda dentro do cronograma da Década Mundial de Ação 
pela Segurança no Trânsito, definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran) escolheu o tema “Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito: efeitos, responsabilidades e es-
colhas”. 

Atualmente, cerca de dois milhões de pessoas morrem por ano vítimas da violência no trânsito, e o número de 
feridos é ainda mais alarmante.  

O tema também discutirá a responsabilidade de cada cidadão no trânsito. A decisão que cabe a cada indivíduo 
em assumir o risco de dirigir alcoolizado, de falar ao celular enquanto guia ou de transitar segurando com uma 
única mão o volante. A Semana Nacional de Trânsito terá a missão de fazer o cidadão refletir sobre sua respon-
sabilidade enquanto cidadão e integrante do sistema viário.  

 

Diretrizes do DENATRAN para este ano 

1) Publicação das Leis 11705/98 (LEI SECA I) e 12.760/12 (LEI SECA II). O Brasil pode ser classificado como 
integrante do grupo dos que adotam forte rigor legal, como consequência de uma política pública que levou em 
conta os anseios da sociedade e as nefastas consequências dessa perigosa mistura constatada pelos dados dos ór-
gãos oficiais; 

2) Lei seca II - dúvidas e velhos mitos (implicações legais do uso de enxaguantes bucais; os riscos de consumo de 
alimentos temperados ou que contenham álcool (bombons aromatizados com licor e carnes ao vinho); 

3) Tirar o foco no produto (bebidas alcoólicas) e nas razões de seu uso e consumo (lazer e diversão) e mirar nos 
efeitos dos componentes químicos presentes nas drogas lícitas (álcool e medicamentos receitados) e ilícitas que 
afetam a coordenação motora, as condições psíquicas e o tirocínio de quem os consumiram e/ou usaram; 

4) Contemplar não apenas o condutor como público alvo, mas também o pedestre e o ciclista que, forçosamente, 
dividem o mesmo espaço físico no trânsito (ruas, estradas e rodovias) em absoluta desvantagem com seus opo-
nentes (motos, carros, ônibus e caminhões) mais poderosos e extremamente letais. Para esses personagens não 
motorizados do trânsito brasileiro estar sóbrio, atento e capaz de reagir com a rapidez necessária à cada situação 
de risco a que está afeito passa a ser fundamental para a sua segurança. 

 

IDF Transportes comemora a Semana Nacional do Trânsito 

Instituída pelo artigo 326 do CTB (em vigor desde 1998), a Semana Nacional do Trânsito, deve ser comemorada 
por  todos os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, que criam eventos e promovem 
campanhas educativas em todo o território nacional.  

Como ocorre em todos os anos, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) estabelece o tema central da 
campanha educativa, que serve de orientação geral para todas as demais entidades, como vimos acima. 

Desde 2009 a IDF comemora essa semana com eventos incluindo palestras, distribuição de materiais educativos 
e com a presença de profissionais de saúde trazendo dicas e tirando dúvidas dos condutores. Os eventos sempre 
se realizaram em locais de grande concentração de condutores, nas instalações de embarcadores clientes da IDF, 
atendendo também os profissionais de outras transportadores que estavam presentes, não se limitando apenas 
aos nossos profissionais, tendo em vista que o trânsito é coletivo. 

 

Fonte: DENATRAN 



Impresso em papel reciclado 
página 3 

Os principais problemas ambientais da atualidade 
Nunca se falou tanto em preservação ambiental como nos dias de hoje. A preocupação com 
o meio ambiente tomou conta dos meios de comunicação, das escolas e até mesmo das in-
dústrias. Mas, apesar de todo o embate, a natureza ainda está sofrendo grandes desgastes por 
causa da ação do homem, e os efeitos desse desgaste já podem ser sentidos no nosso dia a 
dia. 

Inundações, secas, catástrofes naturais, falta de alimento e de combustível são apenas algu-
mas das consequências que já começam a ser sentidas – e a previsão de cientistas e pesquisa-
dores é que este cenário piore. 

São vários os problemas apontados por organizações ambientais como World Wide Fund (WWF) e Greenpeace, e mesmo 
por órgãos governamentais, como a Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, alguns são apontados como mais ur-
gentes ou mais alarmantes. Na lista dos principais problemas ambientais da atualidade estão questões como aquecimento 
global, desmatamento e extinção de espécies, diminuição dos recursos hídricos, consumo e lixo. 

 

Diminuição dos recursos hídricos 

Uma das maiores preocupações atuais é o término das reservas de petróleo. Por ser um produto não-renovável, muitas re-
servas já se esgotaram e outras estão escasseando, gerando crise econômica e até guerras – isso porque grande parte da ener-
gia consumida no mundo todo depende hoje deste combustível fóssil. Porém, uma outra crise – maior e mais assustadora – 
está ameaçando o mundo todo: a falta de água. 

Cerca de 70% do planeta é coberto por água, porém apenas 2% da água do planeta é doce – ou seja, própria para o consumo 
humano. Desta pequena parcela, 90% está no subsolo ou nos pólos, em forma de gelo. 

A escassez de água se deve basicamente à má gestão dos recursos hídricos e ao aumento da demanda e não à falta de chuvas. 
Uma das maiores agressões para a formação de água doce é a ocupação e o uso desordenado do solo. 

Para agravar ainda mais a situação são previstas as adições de mais de três bilhões de pessoas que nascerão neste século, sen-
do a maioria em países que já tem escassez de água, como Índia, China e Paquistão. 

O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Só que essa reserva 
também está ameaçada pelo mau planejamento e uso, pela poluição e pelo desperdício. 

50% da água tratada é desperdiçada no país. Entre os maus hábitos estaria a lavagem de carro, calçadas, roupas, banhos de-
morados, louças na qual é desperdiçada mais água do que o necessário, além de vazamentos (uma gota de água caindo o dia 
inteiro corresponde a 46 litros). 

Consequências 

A água já é hoje em dia uma ameaça à paz mundial. Muitos países da Ásia e do Oriente Médio já estão disputando recursos 
hídricos. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que um bilhão de pessoas não tem acesso a água tratada e 
com isso quatro milhões de crianças morrem devido a doenças como cólera e malária. A expectativa é de que nos próximos 
25 anos 2,76 bilhões de pessoas sofrerão com a escassez de água. 

Cerca de 70% da água consumida mundialmente, incluindo a desviada dos rios e a bombeada do subsolo, são utilizadas para 
irrigação. Aproximadamente 20% vão para a indústria e 10% para as residências. 

A falta de água afetaria diretamente todo esse sistema. A escassez dos recursos hídricos pode levar ao aumento de fontes de 
contaminação devido à dificuldade de acesso à água de qualidade (tratada e potável), o que também acarretaria a contamina-
ção de alimentos (animais e vegetais) e a escassez dos mesmos, numa reação em cadeia que comprometeria saúde humana e 
saúde pública, com deterioração da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico e social. 

Soluções 

Para se evitar que a crise da água se torne crítica, é preciso tomar uma série de ações. A primeira delas é promover uma me-
lhor administração dos recursos hídricos em nível de bacias hidrográficas, desenvolvendo tecnologias avançadas de monito-
ramento e gestão, ampliando a participação da comunidade – usuários e público em geral – nessa gestão e no compartilha-
mento dos processos tecnológicos que irão melhorar a infraestrutura do banco de dados e dar maior sustentabilidade às 
ações. 

Ações de educação e conscientização da população, de empresas e mesmo de governos são indispensáveis para se evitar o 
desperdício e a poluição das águas. Também é possível também realizar a despoluição de rios e mananciais, revitalizando 
esses importantes recursos hídricos e tornando-os novamente saudáveis e próprios para o uso. 

 
Fontes: 360 Graus e ONU 
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“Mais feliz do que pinto no lixo!” 
 

“Juntos! Até que o financiamento 
nos separe” 

“Em tempo de enchente até peixe 
morre afogado!” 
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INDICADORES SSMAQ GERAL agosto/13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  22.360 

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 449.070 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,876  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

 
 
 

A partir de setembro, a Braskem exige  que todos 

os veículos do tipo sider possuam um dispositivo 

de segurança para evitar queda das colunas no 

momento da desmontagem das mesmas. A exi-

gência foi motivada após o acontecimento de aci-

dentes em alguns carregamentos. 

 

São três opções de dispositivos:  

 

 

 

 

 

 

Nova exigência de segurança nos veículos 

Humor 


