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Comemora-se o dia Nacional do Livro no dia 29 de 
outubro. 
Para a primeira biblioteca do Brasil, Portugal disponi-
bilizou um acervo vindo da Real Biblioteca Portugue-

sa, com mais de sessenta mil objetos. Ele era composto por medalhas, moedas, livros, manus-
critos, mapas, etc. 
As primeiras acomodações da Biblioteca foram em salas do Hospital da Ordem Terceira do 
Carmo, na cidade do Rio de Janeiro. 
A escolha da data foi em razão da transferência da mesma para outro local, no dia 29 de outu-
bro de 1810, fundando-se a Biblioteca Nacional do Livro. 
O Brasil passou a editar livros a partir de 1808 quando D. João VI fundou a Imprensa Régia e 
o primeiro livro editado foi ‘MARÍLIA DE DIRCEU’, de Tomás Antônio Gonzaga. 
 
Importância do livro 
 
 O livro é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades e para o cresci-
mento intelectual do indivíduo. 
 Ele, além das mídias modernas, permite ao ser humano registrar fatos importantes da sua 
história e repassar tais fatos às sociedades posteriores; atuando como vetor do conhecimento.  
É notável o avanço intelectual que o ser humano teve após a invenção da escrita. 
Foi a partir dela que ele pôde catalogar e compartilhar as suas descobertas; dando origem ao 
que se chama de livro. 
Os Hebreus, por exemplo, a partir de um conjunto de livros conhecido como Pentateuco, 
formaram as bases do cristianismo ocidental. 
É válido citar, além dos Hebreus, os fenícios que a partir de escritos, contribuíram para as 
técnicas de navegação atual. 
 Tudo isso só foi possível graças ao conjunto de obras escritas e organizadas em livros que 
permitiu a formação de um legado cultural para as civilizações posteriores. 
 É dessa forma que a humanidade evolui: cada geração acrescenta e registra uma descoberta 
que será passada para a próxima geração. 
Além da importância de levar o conhecimento de geração a geração, o livro também influen-
cia na disseminação do conhecimento em uma mesma geração. 
 É o acesso ao conhecimento que possibilita ao indivíduo o crescimento tanto intelectual 
quanto o financeiro. 
 O acesso do indivíduo ao conhecimento permite-lhe fazer comparações e associações às 
quais possibilitam o aprimoramento do conhecimento anterior. 
 Embora com os avanços na área de informática, disponibilizando outras formas de arquiva-
mento e de leitura, o livro continua com o seu espaço na disseminação do conhecimento.  
 
 

  
   

Dia Nacional do Livro 

Fontes: Wikipédia e Academus 

Agenda: 
 Dia da Natureza e de São Francisco de Assis: 04 outubro 

 Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças: 12 de outubro 

 Dia do Professor: 15 de outubro 

 Dia Mundial da Alimentação e do Instrutor de Trânsito:  16 de outubro 

 Dia do Médico: 18 de outubro 

 Dia da Democracia e do Dentista: 25 de outubro 

 Dia de São Judas Tadeu: 28 de outubro 

 Dia Nacional do Livro: 29 de outubro 
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IDF comemorou a Semana Nacional do Trânsito 2013 

 
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 na-

cional.  

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. 

Desde 2009 a IDF vem comemorando 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. 

Neste ano, a comemoração foi interna, abrangendo os condutores da frota própria e agregados. Foram quatro 
dias de palestras e atividades, abordando os seguintes assuntos: A Saúde do Condutor Profissional; Distúrbios do 
Sono; O Condutor como Agente de Proteção nas Vias (programa “Na Mão Certa”); Documentação do Trans-
porte; Regras do Transporte na IDF e embarcadores. 

 

Além do conteúdo teórico, foram desenvolvidas ações práticas, relacionadas com atividades físicas (ginástica la-
boral). 

 

Foram atendidos um total da setenta e oito condutores, além do pessoal administrativo. 

Agradecemos a todos pela presença e colaboração! 
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Mitos e Manias no Transporte de Cargas 
Em seu trabalho, o Engenheiro Mecânico Rubem Penteado de Melo, relaciona dezoito atitudes que estão intimamente liga-
das à prática na condução e manutenção de veículos pesados. Elas estão associadas, geralmente, ao senso comum, levando 
ao praticante ao risco na segurança, na vida útil de seu equipamento e ao aumento de consumo de combustível (ao invés de 
economizar) em alguns casos.  

Observe a lista abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Transtech Iversur 
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“Marido de mulher feia tem raiva 
de feriado.” 

“Dinheiro não é tudo... Tem tam-
bém o cartão de crédito!” 

“As vezes é melhor ficar quieto e 
deixar que pensem que você é idio-
ta, do que abrir a boca e não dei-
xar nenhuma dúvida!” 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
setem-

bro13 

1 Horas-homem de exposição ao risco  22.143 

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 444.714 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,876  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Brasil, África do Sul, China e Índia divulgam resultado de reunião 

Países torcem pelo êxito da Conferência do Clima de Varsóvia 

O documento final da 16ª Reunião Ministerial sobre Mudança do Clima do Grupo Basic – formado por Brasil, África do 

Sul, China e Índia – realizada em Foz do Iguaçu (PR), nos dias 15 e 16 de setembro, foi divulgado no dia 17/09. Durante 

o encontro, as ministras do Meio Ambiente do Brasil, Izabella Teixeira, e da África do Sul, Edna Molewa, assinaram acor-

do de cooperação entre os dois países para promover iniciativas conjuntas de conservação ambiental e promoção do de-

senvolvimento sustentável. Também participou da reunião o secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

do MMA, Carlos Klink. 

Além da assinatura de acordos de cooperação, as autoridades firmaram compromissos e planos de preparação para o al-

cance das metas  pré-2020 e para o segundo período do Protocolo de Kioto. Em conformidade com a abordagem 

“BASIC-plus”, Argentina, Fiji (Presidente do G-77 & China), Paraguai, Peru e Venezuela também estiveram representa-

dos na reunião. 

BR-163/SC terá bloqueios de 1º a 4 de outu-

bro 

No mês de outubro continuam as intervenções na BR-163/

SC para remoção de rochas. O tráfego  será interrompido 

entre o Km 87 e o Km 98, nos dias 1º, 2, 3 e 4 de outubro, 

entre às 12h e 14h, para o corte de rochas com a detonação 

de explosivos. O tempo previsto do bloqueio é duas horas, 

nos dois sentidos, podendo ser estendido ou reduzido de 

acordo com o volume de material a ser removido sobre a 

rodovia após a detonação, com prioridade em uma das 

faixas de rolamento para a liberação do tráfego em meia 

pista. Em caso de mau tempo, os trabalhos poderão ser 

cancelados. 

Humor 


