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A Proclamação da República Brasileira foi um episódio da história do Brasil, ocorrido em 15 de no-
vembro de 1889, que instaurou o regime republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império 
do Brasil, pondo fim à soberania do Imperador Dom Pedro II. 

A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na praça da 
Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do exército brasileiro, liderados 
pelo marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de estado, sem o uso de violência, depondo o Im-
perador do Brasil, D. Pedro II, e o presidente do Conselho de Ministros do Império, o visconde de 
Ouro Preto. 

Foi instituído, naquele mesmo dia 15, um "Governo Provisório" republicano. Faziam parte deste 
"Governo Provisório", organizado na noite de 15 de novembro, o marechal Deodoro da Fonseca co-
mo presidente da república e chefe do Governo Provisório, marechal Floriano Peixoto como vice-
presidente, e, como ministros, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, Campos Sales, 
Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Wandenkolk, todos membros regulares da 
maçonaria brasileira. 
 

Fonte: Portal da educação  

      Dia da Consciência Negra 

Agenda: 
 Dia do Imigrante e Nacional da Luta contra AIDS : 01 dezembro 

 Dia Internacional do portador de deficiência: 03 de dezembro 

 Dia da Família e da Justiça: 08 de dezembro 

 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  10 de dezembro 

 Dia do Engenheiro: 11 de dezembro 

 Dia do Cego, do Ótico e de Santa Luzia: 13 de dezembro 

 Natal: 24 de dezembro 

 Reveillon: 31 de dezembro 

   

 

Universal, abrangente, calorosa,  assim é a festa de Natal, que envolve a to-
dos. Uma das mais coloridas celebrações da humanidade, é a maior festa da 
cristandade, da civilização surgida do cristianismo no Ocidente. Época em 
que toda a fantasia é permitida. Não há quem consiga ignorar a data por mais 
que conteste a importação norte-americana nos simbolismos: neve, Papai 
Noel vestido com roupa de lã e botas, castanhas, trenós, renas.  

Até os antinatalinos acabam em concessões, um presentinho aqui, outro acolá. Uma estrelinha de Belém na por-
ta de casa, uma luzinha, um mimo para marcar a celebração da vida, que é o autêntico sentido da festa. Indepen-
dente do consumismo, tão marcante, o Natal mantém símbolos sagrados do dom, do mistério e da gratuidade.  

Na origem, as comemorações festivas do ciclo natalino vêm da distante Idade Média, quando a Igreja Católica 
introduziu o Natal em substituição a uma festa mais antiga do Império Romano, a festa do deus Mitra, que 
anunciava a volta do Sol em pleno inverno do Hemisfério Norte. A adoração a Mitra, divindade persa que se 
aliou ao sol para obter calor e luz em benefício das plantas, foi introduzida em Roma no último século antes de 
Cristo, tornando-se uma das religiões mais populares do Império.  

A data conhecida pelos primeiros cristãos foi fixada pelo Papa Júlio 1º para o nascimento de Jesus Cristo como 
uma forma de atrair o interesse da população. Pouco a pouco o sentido cristão modelou e reinterpretou o Natal 
na forma e intenção. Conta a Bíblia que um anjo anunciou para Maria que ela daria a luz a Jesus, o filho de Deus. 
Na véspera do nascimento, o casal viajou de Nazaré para Belém, chegando na noite de Natal. Como não encon-
traram lugar para dormir, eles tiveram de ficar no estábulo de uma estalagem. E ali mesmo, entre bois e cabras, 
Jesus nasceu, sendo enrolado com panos e deitado em uma manjedoura. Pastores que estavam próximos com 
seus rebanhos foram avisados por um anjo e visitaram o bebê. Três reis magos que viajavam há dias seguindo a 
estrela guia igualmente encontraram o lugar e ofereceram presentes ao menino: ouro, mirra e incenso.  

Simbologia 
Desde a sua origem, o Natal é carregado de magia. Gritos, cantigas, forma rudimentar do culto, um rito de cu-
nho teatral, o drama litúrgico ou religioso medieval ganha modificações no decorrer dos séculos. Dos templos, a 
teatralização ganha praças, largos, ruas e vielas, carros ambulantes, autos sacramentais e natalinos. Os dignatários 
da Igreja promoviam espetáculos. Na evolução da história está a compreensão de todos os símbolos de Natal. 

 Árvore - Representa a vida renovada, o nascimento de Jesus. O pinheiro foi escolhido por suas folhas sempre 
verdes, cheias de vida. Essa tradição surgiu na Alemanha, no século 16. As famílias germânicas enfeitavam suas 
árvores com papel colorido, frutas e doces. Somente no século 19, com a vinda dos imigrantes à América, é que 
o costume espalhou-se pelo mundo. 

 Presentes - Simbolizam as ofertas dos três reis magos. Hábito anterior ao nascimento de Cristo. Os romanos 
celebrava a Saturnália em 17 de dezembro com troca de presentes. O Ano Novo romano tinha distribuição de 
mimos para crianças pobres. 

 Velas - Representam a boa vontade. No passado europeu, apareciam nas janelas, indicando que os moradores 
estavam receptivos. 

 Estrela - No topo do pinheiro, representa a esperança dos reis-magos em encontrar o filho de Deus. A estrela 
guia os orientou até o estábulo onde nasceu Jesus. 

 Cartões - Surgiram na Inglaterra em 1843, criados por John C. Horsley que o deu a Henry Cole, amigo que 
sugeriu fazer cartas rápidas para felicitar conjuntamente os familiares. 

 Comidas típicas - O simbolismo que o alimento tem na mesa vem das sociedades antigas que passavam fome 
e encontravam na carne, o mais importante prato, uma forma de reverenciar a Deus. 

 Presépio - Reproduz o nascimento de Jesus. O primeiro a armar um presépio foi São Francisco do Assis, em 
1223. As ordens religiosas se incumbiram de divulgar o presépio, a aristocracia investiu em montagens grandio-
sas e o povo assumiu a tarefa de continuar com o ritual.   

 

Fonte: Portal da educação  

Natal 
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Excesso de peso em caminhões e falta de fiscaliza-
ção reduzem a vida útil do asfalto 
Diagnóstico do Dnit aponta que 77% dos caminhões trafegam com 

peso acima do permitido 

Imagine um cenário paradisíaco para as estradas: dinheiro em caixa, licitação 

sem problemas, estudo ambiental adequado, obra feita, asfalto pronto. Fim 

de todos os problemas? Não. Até mesmo depois de concluído, o pavimento 

pode causar dor de cabeça nos motoristas. Uma das principais causas é a 

buraqueira nas estradas, que muitas vezes independe da boa qualidade da pavimentação. É que mesmo as boas 

rodovias não aguentam carretas carregadas com 20 toneladas acima do peso — e essa situação, embora pareça 

exagero, é rotina no Brasil. Ou seja, de pouco adianta tudo estar azeitado como relógio suíço, se o usuário não 

colabora para manter a situação em ordem. 

Conforme diagnóstico elaborado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), 77% dos 

caminhões trafegam com excesso de peso. E a consequência é grave: apenas 10% de excesso de peso por eixo já 

reduzem em até 40% a vida útil do asfalto. Conforme essa mesma avaliação federal, o excesso de carga "acarreta 

redução da velocidade e da capacidade de frenagem, o que coloca em risco a vida de motoristas, além de acelerar 

o desgaste de veículos". 

O estudo faz parte do Plano Diretor Nacional Estratégico de Pesagem (PDNEP), elaborado em 2005 e licitado, 

em sua primeira etapa, em 2007. Na época, o projeto era implantar 238 postos 

de pesagem fixos ou móveis, além dos 49 existentes. De lá para cá foram im-

plementados 41 postos fixos e 36 móveis. Total: 77. Ou seja, apenas um terço 

do total previsto está implantado, cinco anos depois de lançado o projeto. Tu-

do foi suspenso por suspeitas de irregularidades no edital de licitação. 

As consequências da não implementação do plano de pesagem são visíveis. A 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) esti-

ma que até 2% do Produto Interno Bruto (PIB) de uma nação pode ser des-

perdiçado em consequência dos danos causados às rodovias pelo excesso de peso. O professor universitário João 

Fortini Albano, um dos pais do plano diretor de pesagem — ele inclusive tem tese de doutorado a respeito dos 

danos do sobrepeso nas estradas — calcula que um excesso de carga de 20% diminui pela metade a vida útil da 

pista, considerando apenas veículos com excesso de peso. Na pesquisa de campo, em situação real, com uma 

composição ampla da frota, incluindo veículos leves e dentro do peso, a redução cai pela metade, ficando entre 

25% e 30%. Portanto, se o pavimento for projetado para durar 10 anos, ele vai durar sete — na melhor das hipó-

teses. 

 O tenente da BM Vilson Vitória Machado, que trabalha no Batalhão Rodoviário e um dos autores do livro "O 

excesso de peso rodoviário: manual prático de transporte rodoviário de cargas", diz que há três grandes proble-

mas causados pelos caminhões com carga pesada: insegurança para os usuários (a carreta perde capacidade de 

frenagem), danos ao pavimento e prejuízo a pontes e viadutos. 

— Muitos caminhoneiros transferem a carga para outro veículo, quando enxergam a balança. E depois recarre-

gam com o excesso — afirma Machado. 

 

Fonte: Zero  Hora 
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Pneu sem ar será lançado em 2014 
A Tecnologia oferece maior resistência, menor nível de ruído e consumo 

Os pneus sem ar, ou não-pneumáticos, não são novidades na indústria.  

Como os pneus exigem menos manutenção e pouca preocupação com fu-
ros, o impacto no meio ambiente em relação aos modelos convencionais é 
bem menor. Além disso, os raios dentro do pneu são feitos de resinas ter-
moplásticas reutilizáveis, assim com a borracha usada na parte de banda de 
rodagem. 

A Michelin lançou a ideia em 2005 e no ano passado a Bridgestone criou 
sua própria versão da tecnologia. A Polaris, fabricante americana especialis-
ta em veículos off-road (como quadriciclos e motos de neve), lançará um 
pneu sem ar em 2014, conforme o site da empresa.  Os pneus de última 
geração serão aplicados, a princípio, somente em veículos off-road, mas a 
marca já considera outras aplicações para a tecnologia, que ofere-

ce vantagens. 

Segundo a Polaris, pneu sem ar oferece maior eficiência na redução do consumo de combustível, menores índices 
de ruído de rolagem e maior resistência, afinal ele não fura. O custo de manutenção também é mais baixo, pois há 
a possibilidade de trocar somente a banda de rodagem, a parte do componente que toca o chão. 
  

Projeto da  Bridgestone 

Fontes: BBC e Polaris 

Lixo jogado em rodovias pode causar acidentes 
graves 
Diariamente, 67 toneladas de lixo são recolhidas nas estradas paulistas 

Ao jogar um objeto qualquer pela janela do carro, em uma rodovia, o motorista 
pode colocar a vida de dezenas de pessoas em risco. Uma bituca de cigarro, por 
exemplo, pode acabar em um grave incêndio. Resto de comida atraem animais, 
que são os grandes vilões dos acidentes com veículos. Objetos de metal no 
asfalto podem ser arremessados com a mesma velocidade de uma bala pelos 
pneus de carros e caminhões. Mas apesar de grande, o risco é ignorado por 
milhares de veículos que cruzam as estradas paulistas todos os dias. Ao todo, 67 toneladas de lixo são recolhidas nas rodovi-
as que cortam o Estado de São Paulo. 

Apenas em 2012 foram jogados 24,6 mil toneladas de detritos. Além do lixo orgânico, há latas de alumínio, papel, vidro e 
plástico, entre outros. Mas há casos de grandes objetos como móveis e eletroeletrônicos quebrados. Para dar conta de todo 
esse material, diariamente um batalhão de quase 500 funcionários (entre coletores, motoristas e outros profissionais) percor-
re a malha para recolher e transportar os detritos a um depósito. O trabalho é estabelecido nos contratos de concessão, man-
tido com o dinheiro dos pedágios, e fiscalizado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). 

Arremessar lixo em uma rodovia é considerado infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa e 
perda de quatro pontos na Carteira de Habilitação. E, dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode 
responder a processo por crime ambiental. Mas apesar de boa parte do lixo ser arremessada pelos usuários de dentro dos 
carros, os pontos onde são mais comuns o descarte de lixo são próximos a áreas urbanas, onde vizinhos da rodovia descar-
tam os resíduos domésticos, entulho e outros materiais, como móveis e eletrodomésticos velhos. A Ecovias, que administra 
o Sistema Anchieta-Imigrantes, estima que 60% dos resíduos que suas equipes recolhem são provenientes de comunidades 
localizadas no entorno das rodovias. 

A conscientização do motorista e dos moradores do entorno das rodovias é essencial para diminuição do número de aciden-
tes. A Ecovias até criou um programa com objetivo de incentivar moradores de comunidades da região de Planalto, por on-
de passa a Rodovia dos Imigrantes, a fazer o descarte correto do lixo. Com responsabilidade, consciência, e prevenção os 
usuários podem pegar a estrada mais certos de que terão uma boa viagem. 

 

 
  Fonte: Portal Estado de São Paulo 
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“Em baile de cobra, sapo não 
dança!” 

“Dia de pobre é o dia seguinte” 

“Não sou orquestra, mas vivo no 
conserto!” 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
novembro 

2013 

1 Horas-homem de exposição ao risco  21.897 

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 441.025 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,877  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Mensagem de final de ano 
O ano de 2013 foi de muitos desafios. O mundo passa 

por mudanças e adaptações à nova era. A economia 

mundial nunca esteve tão dependente da globalização. 

Nós estamos contentes por ter conseguido enfrentar 

esses desafios com a colaboração de nossos funcioná-

rios, parceiros, clientes e fornecedores. 

Acreditamos que é o esforço concentrado dessas par-

cerias que faz toda diferença na conquista dos resulta-

dos. Que em 2014 possamos estreitar ainda mais as 

nossas relações.    

Equipe da IDF Transportes. 

Metáfora: as duas caixas 

Um sábio entregou ao seu discípulo uma caixa preta e 

uma dourada. Pediu a ele que colocasse as tristezas na 

preta e as alegrias na dourada. 

Com o tempo, o discípulo percebeu que a caixa dou-

rada ficava cada vez mais pesada e a preta mais leve. 

Ao abrir as caixas para examiná-las melhor, o discípu-

lo percebeu que a preta possuía uma pequena fenda 

por onde as tristezas vazavam. Ao perguntar ao mes-

tre qual era o motivo, ele respondeu:  

- na vida nós só devemos guardar aquilo que realmen-

te é importante! 

Humor 


