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02 de janeiro de  2014 

Agenda 

 Dia da Confraternização Universal e Mundial da Paz : 01 janeiro 

 Dia de Reis e da Gratidão: 06 de janeiro 

 Dia da Liberdade de Cultos: 07 de janeiro 

 Dia Mundial da Religião: 21 de janeiro 

 Dia da Constituição e da Previdência Social: 24 de janeiro 

 Dia do Carteiro e da Criação dos Correios: 25 de janeiro 

 Dia da Saudade, do Portuário e da Não Violência: 30 de janeiro 
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Apartheid (significa "vidas separadas" em africano) era um regime se-
gregacionista que negava aos negros da África do Sul os direitos soci-
ais, econômicos e políticos.  
Embora a segregação existisse na África do Sul desde o século 17, 
quando a região foi colonizada por ingleses e holandeses, o termo 
passou a ser usado legalmente em 1948, onde a problemática relação 
de desigualdade social chega ao seu ápice: o Partido dos Nacionalistas 
conseguem oficializar a segregação racial no país, o apartheid torna-se uma política de gover-
no e a discriminação racial que já era praticada pela população passa a ser institucionalizada. 
Com o apartheid os direitos de cidadania dos negros foram praticamente extintos. Eles foram 
proibidos de ocupar os mesmos lugares que os brancos, tais como transportes coletivos, esco-
las, banheiros e outros espaços de públicos. Cerca de 87% do território da África do Sul ficou 
sob o domínio da elite branca, os negros e outros grupos sociais não brancos ocupavam o que 
restava em territórios independentes, verdadeiros bolsões de misérias denominado bantustões 
(locais só para negros). 
Na década de 70, seguindo uma tendência internacional liderada pelo movimento negro ame-
ricano, várias ondas de revoltas surgiram na África do Sul. Mas as manifestações dos negros 
eram duramente reprimidas pelos brancos. Contudo, além das revoltas internas a África do 
Sul passou a sofrer também neste período pressões internacionais da ONU (Organização das 
Nações Unidas) e Organização da Unidade Africana, que condenavam o regime segregacio-
nista praticado pela África do Sul. 
Somente em 1990 a África do Sul sucumbe às sanções internacionais e põe fim ao apartheid. 
O líder negro Nelson Mandela que cumpria pena de prisão perpétua desde 1964 foi solto nes-
se mesmo ano. 
Em 1992 a FIFA readmite a África do Sul em seu quadro esportivo. 
Em 1993 ocorrem as primeiras eleições livres do país e Mandela é eleito presidente da África 
do Sul e governa de 1994 a 1999. 
Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julho de 1918  — Joanesburgo, 5 de dezembro de 
2013) foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 1999, considera-
do como o mais importante líder da África Negra, ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 
1993, e Pai da Pátria da moderna nação sul-africana. 
Até 2009 havia dedicado 67 anos de sua vida à causa que defendeu como advogado dos direi-
tos humanos e pela qual se tornou prisioneiro de um regime de segregação racial, até ser eleito 
o primeiro presidente da África do Sul livre, razão pela qual em sua homenagem, a Organiza-
ção das Nações Unidas instituiu o Dia Internacional Nelson Mandela no dia de seu nascimen-
to, como forma de valorizar em todo o mundo a luta pela liberdade, pela justiça e pela demo-
cracia. 
Foi o mais poderoso símbolo da luta contra o regime segregacionista do Apartheid, sistema 
racista oficializado em 1948, e modelo mundial de resistência. No dizer de Ali Abdessalam 
Treki, Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, "um dos maiores líderes morais e 
políticos de nosso tempo". 
 

     

            Fontes: Wikipédia e Mandela Foundation          

Símbolo contra o Apartheid 
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Obrigatoriedade de airbag e freio ABS passa a 
valer a partir de 2014 
O governo desistiu de adiar a obrigatoriedade do airbag e do freio ABS, que 
terão de fazer parte de todos os carros novos a partir de janeiro. 

Lado a lado, governo e indústria oficializaram que no próximo ano, 100% dos 
carros terão airbag e ABS. 

O anúncio também oficializa o recuo do governo, que chegou a cogitar que os 
dois itens fossem obrigatórios no ano que vem em 80% dos veículos e não em 
100%. 

O ministro Guido Mantega chegou a falar publicamente sobre essa possibilidade, alegando desemprego e aumen-
to de preços, mas prevaleceu a ideia de que a segurança deve ser prioridade. 

A partir do mês que vem, novos veículos terão que sair de fábrica com o airbag duplo e o freio ABS, que impede 
que as rodas travem durante uma freada brusca. 

Com isso, a produção de carros sem os dois itens terá que acabar, mas um houve uma tentativa, pelo governo e 
com aval dos empresários, de livrar a Kombi da obrigatoriedade do airbag e do freio ABS, pela dificuldade de 
adaptar o veículo e para evitar a demissão de quatro mil pessoas. 

Paulo César Marques da Silva, especialista em segurança no trânsito, lembra que as montadoras já sabiam das 
mudanças desde 2009 e que é preciso mudar as estatísticas do Brasil. “O Brasil, hoje, é conhecido como um dos 
recordistas em morte no trânsito. Qualquer equipamento de segurança que signifique reduzir a quantidade de 
acidentes e principalmente a quantidade de feridos e mortos no trânsito é importante”. 

Segundo o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, a exceção para a Kombi seria um retrocesso do ponto de 
vista do que o governo está fazendo para reduzir o número de acidentes de trânsito. De acordo com o ministro, 
a Kombi deixou de ser fabricada há mais de 30 anos, na Alemanha, e há 20 anos, no México, por exemplo, por 
não conseguir ser adaptada para receber os novos equipamentos de segurança. 

— Os carros brasileiros têm um preço que temos de exigir, no mínimo, uma contrapartida de segurança veicular. 
A vida das pessoas não tem preço — disse Ribeiro. 

Em relação ao número de trabalhadores que ficarão desempregados com a desativação da linha de montagem da 
Kombi, o ministro disse que eles poderão ser realocados para outras linhas de montagem. 

O mercado já fez o cálculo. “O que se estima no mercado é que entre R$ 1.000 a R$ 1.500 será o valor cobrado 
tanto pelo ABS quanto pelo airbag”, revela Luiz Moan, presidente da Anfavea. 

A obrigatoriedade está prevista pelo CONTRAN nas Resoluções 311/2009 e 312/2009. Elas estabeleceram um 
cronograma de implantação que deveria chegar a 100% em janeiro de 2014.  Com exceção do freio ABS, que 
será obrigatório para todos os veículos, o airbag só será obrigatório para veículos leves e de transporte coletivo 
para até 08 passageiros. 

 Fontes: DENATRAN e Globo 

 

O Programa Na Mão Certa 
Desde sua criação, em 1999, A Childhood Brasil investiu R$ 35,6 milhões em diversos programas e 
projetos com foco na proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Foram beneficiadas mais de 
1,5 milhão de pessoas entre crianças, adolescentes, familiares e profissionais que atuam na causa. A 
Childhood Brasil disseminou metodologias, estabeleceu parcerias intersetoriais e influenciou políti-
cas públicas. Hoje, tem seis programas em andamento, um projeto próprio ligado à Copa do Mun-
do e 10 projetos sendo financiados. Ao longo de 14 anos de trabalho, a organização conquistou reconhecimento, 
respeito e contribuiu para melhorar a vida de pessoas em situação de risco.  

No caso do Programa Na Mão Certa são mais de 1450 empresas e entidades empresariais signatárias. Um passo 
importante, que ainda precisa ser dado, é o tema fazer parte da gestão estratégica de responsabilidade social. Não 
pode ser apenas uma ação isolada. É importante pensar em longo prazo, com metas claramente definidas. 
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 Construção de novo trecho em Guarulhos  
 
A CCR NovaDutra iniciou as obras de construção de novas pistas marginais 

em Guarulhos (SP). As pistas estão sendo implantadas entre o km 211,6 e km 

216, no sentido São Paulo, onde haverá a ligação com o trecho de pista margi-

nal finalizado pela Concessionária em 2012. A realização das obras visa propor-

cionar maior fluidez ao tráfego na região, de cerca de 160 mil veículos por dia 

nos dois sentidos da rodovia. 

As novas pistas marginais terão 14,80 metros de largura e contarão com três faixas de rolamento, acostamento, 

faixas de aceleração, acessos aos bairros e empresas lindeiras, além de trechos de pistas locais. 

As etapas das obras consistem na execução de muros de contenção, sistema de drenagem, terraplenagem, pavi-

mentação, sinalização e serviços complementares. As obras envolvem a construção de 87.000 m² de pavimento e 

12.000 m de barreiras de concreto.  

Na construção das novas pistas marginais, serão aplicados 6.290 m³ de concreto asfáltico modificado por borra-

cha, também conhecido como asfalto-borracha. Os projetos de misturas serão desenvolvidos no Centro de Pes-

quisas Rodoviárias da CCR NovaDutra, localizado em Santa Isabel (SP). 

A expectativa da Concessionária é que as obras sejam concluídas em setembro de 2015. As obras envolvem in-

vestimentos na ordem de R$ 86,6 milhões e contará com até 350 operários em determinados períodos. 

O SOS Usuário da CCR NovaDutra providenciou sinalização especial da rodovia nas proximidades das obras 

para alertar aos usuários sobre eventuais reduções de velocidade no local. A Concessionária solicita aos motoris-

tas que redobrem a atenção no trecho, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade na passagem pelo trecho 

em obras.   

Fonte: CCR Nova Dutra 

 Exame toxicológico para condutor profissional  
 
O Conselho Nacional do Trânsito (CONTRAN) se reuniu no dia 18/12 para avaliar 

o pedido feito pelo Ministério da Saúde de alterar a Resolução 460 de novembro de 

2013 que torna obrigatório o exame para detecção do uso de drogas no momento de 

tirar ou renovar habilitações dos motoristas de ônibus, caminhões e carretas, porta-

dores das categorias C, D e E. A validade da Resolução é a partir de 1º de janeiro de 

2014. 

 

Os exames deverão apresentar resultados negativos para um período mínimo de 90 dias retroativos à data da co-

leta. O teste pode ser feito com um fio de cabelo, um pedaço de unha ou pele. 

 

A justificativa do Ministério da Saúde se baseia na nota técnica número 21/2013, que argumenta que a causa de 

acidentes é o uso durante a condução de veículos, e que o exame de larga janela, como é chamado o que detecta 

em longos períodos anteriores à sua realização, não flagra o uso somente no momento da condução e sim em 

outros momentos, que não é considerado crime. O ministério avalia ainda que o exame feito com o fio de cabelo, 

tem alta possibilidade de contaminação pelo ambiente gerando falsos positivos. A pasta defende o uso do exame 

de urina, que não é invasivo e permite identificar o uso recente de drogas. A nota diz ainda que há de se restringir 

a detecção de eventual uso de drogas no período médio de 6 horas, caracterizando o uso e o risco imediato do 

condutor na via. 

 

Até o encerramento desta edição, o CONTRAN não se manifestou sobre a análise. 

Fontes: Ministério da Saúde e CONTRAN  
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“Me virando mais do que bolacha 
em boca de velho!”  

“Mais escorregadio do que político 
corrupto!” 

“Mais viajado do que avião da 
FAB levando político.” 

 

Frases de parachoque 

página 4 

Rodízio suspenso por 18 dias em SP 

O rodízio municipal de veículos está suspenso 
em São Paulo desde a quinta-feira, 26/12, para 
os carros de passeio e os caminhões. Durante 
18 dias, os automóveis estarão liberados para 
trafegar dentro do chamado Minianel Viário, 
independentemente da placa do carro e do dia 
da semana. 
O rodízio será retomado na segunda-feira, 13 
de janeiro, em razão do aumento do fluxo de 
veículos na cidade e do término das férias esco-
lares.  
Mesmo no período da suspensão, continuam 
valendo normalmente a Zona de Máxima Res-
trição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a 
Zona de Máxima Restrição ao Fretamento 
(ZMRF), operações que limitam a circulação de 
veículos de grande porte na capital .  
De acordo com a Companhia de Engenharia e 
Tráfego (CET), transitar em locais e horários 
não permitidos implica infração de trânsito de 
nível médio. A multa aplicada é de R$ 85,13 e 
acréscimo de quatro pontos na carteira do mo-
torista. 

 

Fonte:  CET 

Humor 

Biblioteca e Rádio IDF 

Neste ano, a IDF Transportes irá reativar a sua biblioteca. 
Ela teve início no ano de 2009, no entanto não teve muita 
procura. Além de passar por um processo de reestrutura-
ção, foram adquiridos novos exemplares com assuntos 
técnicos na área de gestão, planejamento, comunicação e 
relacionamento interpessoal. Os empréstimos estarão dis-
poníveis para todos os colaboradores de todas as unida-
des da IDF. 
 
O ano de 2014 também é o ano de lançamento da Rádio 
IDF. Totalmente produzida e executada por seus colabo-
radores, a Rádio IDF possui uma programação baseada 
em comentários e entrevistas abordando assuntos impor-
tantes de nossa operação: regramento de transporte, pro-
grama “Na mão certa”, aspectos do rastreamento, saúde, 
segurança, meio ambiente e qualidade, além de outros 
assuntos que sejam importantes e estejam em evidência. 
Nos intervalos, músicas de diversos estilos e gostos. 
 
Para que todos os nossos condutores possam ouvir o 
programa, ele será gravado em mídia de CD e distribuído 
aos mesmos. Inicialmente, serão feitos três programas 
anuais. 

 


