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03 de fevereiro de  2014 

Agenda 

Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Iemanjá: 02 de fevereiro 

Dia Nacional da Luta do Povos Indígenas: 07 de fevereiro 

Dia de São Valentim e da Amizade: 14 de fevereiro 

Dia da Conquista de Monte Castelo (1945): 21 de fevereiro 

Dia do Rotaryano: 23 de fevereiro 

Dia da Promulgação da 1ª Constituição Republicana (1891): 24 de fevereiro 

Dia Nacional do Livro Didático: 27 de fevereiro 
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O dia 7 de fevereiro foi instituído pelo decreto presidencial nº11696 de 12 de junho de 2008 
como o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. 

A data presta uma homenagem às diversas conquistas do índio na sociedade brasileira. Entre 
elas, a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena. 

A Sesai, ligada ao Ministério da Saúde, atende diretamente às reivindicações dos povos indíge-
nas, respeitando suas diferenças, crenças e culturas. O líder indígena da região Nordeste, Lin-
domar Xokó, fala dos avanços que a criação dessa secretaria proporcionou aos índios. 

"Os povos indígenas, a cada dia que passa, estão se organizando melhor e a Secretaria Especi-
al Indígena ela tem trazido a participação direta e um grande respeito pelos povos indígenas e 
nós confiamos muito nela porque foi trabalhada junto com todos os povos indígenas." 

Para o médico da Sesai, Atalibas Ximenes, que há quase um ano trabalha com a população 
indígena do Acre, a experiência é enriquecedora. 

“Nosso trabalho com os indígenas é um trabalho interessante, é diferente, tem as suas dificul-
dades porque trabalhar ribeirinho nas aldeias, o transporte é muito difícil um barco, por e-
xemplo, leva cinco dias até mais para chegar numa aldeia”. 

“Existe a cultura do Pajé, ele seria o médico da aldeia, mas, nós estamos fazendo esse trabalho 
conjunto, a gente respeita essa cultura deles.” 

O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas é uma homenagem à morte do líder indígena, 
Sepé Tiarajú, que lutou contra a dominação espanhola e portuguesa no Rio Grande do Sul no 
século 18.  

       

   

          

          

Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas comemora 
conquistas dos índios no Brasil 

Fonte: Agência Saúde 
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Resoluções do CONTRAN (Conselho Nacio-
nal de Trânsito) 

 
No final de 2013 o CONTRAN publicou as seguintes Resoluções: 

 

467/2013 - Estende o prazo da tolerância por excesso de peso por eixo, que valia só até 31 
de dezembro de 2013, para 30 de junho de 2014.  

 Art. 1º Alterar o artigo 17 da Resolução CONTRAN nº 258/2007, com redação dada pelas 
Resoluções nº s 365/2010, 403/2012, 430/2013 que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 17. Fica permitida até 30 de junho de 2014 a tolerância máxima de 7,5%  (sete e meio por cento) sobre os limites de peso 
bruto transmitido por eixo de veículo à superfície das vias públicas”. 

 

 

471/2013 - Regulamenta a fiscalização por meio de videomonitoramento.  As câmeras, que já 
estão presentes em várias rodovias e estradas brasileiras, além de instrumentos de segurança viá-
ria, tornaram-se ferramentas para fiscalização de trânsito para a aplicação das medidas adminis-
trativas das flagrantes infrações observadas. Mesmo já sendo aplicada amplamente em diversos 
estados, até o momento não havia regulamentação para este tipo de fiscalização.  

Desde o início do ano, todas as rodovias e estradas que possuem câmeras e se enquadram nas exigências da Re-
solução que, entre outras coisas, prevê que hajam placas avisando da existência do monitoramento, estão aplican-
do autuações.  

 

 Art.  1º  Regulamentar  a  utilização  de  sistemas  de  videomonitoramento  para fiscalização  de  trânsito  em  estradas  e  
rodovias,  nos  termos  do  §  2º  do  artigo  280  do  Código  de Trânsito Brasileiro. 

 Art. 2º A autoridade ou o agente da autoridade  de trânsito, exercendo  a fiscalização remota por meio de sistemas de vide-
omonitoramento, poderão autuar  condutores e veículos,  cujas  

infrações  por descumprimento das normas gerais de circulação e conduta  tenham sido  detectadas “online” por esses sistemas. 

Parágrafo único.  A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, responsável pela lavratura  do  auto  de  infração,  deverá  
informar  no  campo  “observação”  a  forma  com  que  foi constatado o cometimento da infração. 

 Art.  3º A fiscalização de trânsito mediante sistema de videomonitoramento  somente  

poderá ser realizada nas vias que estejam devidamente sinalizadas para esse fim 

 

 

472/2013 - Concede mais 180 dias aos fabricantes de veículos para a inclusão do dispositivo antifurto 
como equipamento obrigatório para todos os veículos fabricados no Brasil ou importados. A obriga-
toriedade desse dispositivo está previsto na Resolução 245/2007 e esta é a segunda vez que o CON-
TRAN altera o prazo para que as montadoras possam se “adaptar” à nova exigência. Segundo o  cro-
nograma anterior, que foi estabelecido pela Resolução 443/2013, existiam percentuais durante o ano 

e, em 31 de dezembro de 2014 todos os ônibus, micro-ônibus e caminhões, automóveis, caminhonetes e cami-
nhonetas deveriam sair de fábrica com o dispositivo. Para o caminhão trator o prazo era até 30 de junho de 
2014, e para os quadriciclos, triciclos, motonetas, ciclomotores e motocicletas o prazo máximo era até fevereiro 
de 2015. 

 Art.  1º  Prorrogar  os  prazos  constantes  do  art.  2º  da  Resolução  CONTRAN  nº  443  pelo período de 180 dias.   

 

 

 

Fonte: DENATRAN 
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 Ouvir música no trabalho aumenta a produtividade 

Escutar um bom som deixa o profissional mais feliz e com mais resistên-

cia para a rotina 

  
Sabe aquele colega que fica de fones de ouvido com um som tocando ou aquele 
condutor curtindo uma boa música no carro? Pois é, eles podem estar ganhan-
do muito com isso. Existem diversos benefícios em ouvir música no trabalho. 
A principal delas é deixar o profissional um pouco mais feliz durante a rotina. 
 
Então, caso a empresa permita, é bom aproveitar. Não esquecendo que o volume não pode atrapalhar aos outros   
possa causar danos a sua audição. 
 

Melhora o humor 
Pesquisadores da Universidade do Missouri descobriram que as pessoas podem elevar o humor com música em 
duas semanas (claro que é preciso tentar gostar do que ouve). Segundo o doutor Frank Lipman, uma pausa musi-
cal é uma ótima maneira de acalmar o corpo e a mente e, assim, baixar a frequência cardíaca, o que ajuda a man-
ter a respiração. 
 

Aumenta a resistência 
A música pode encorajar a chegar mais longe. Quando alguém está concentrado ouvindo as músicas do artista 
favorito, consegue convencer o cérebro a resistir a mais trabalho. 
 

Impulsiona a produtividade 
Músicas instrumentais funcionam melhor para tarefas que exijam cognição, pois evita que as informações e inter-
pretações se acumulem. No entanto, se é um trabalho de repetição, qualquer som acelera a produtividade. Cuida-
do com som com batidas muito aceleradas e repetitivas.  
 
Memória 
Existe um motivo para que as músicas tragam à tona antigas lembranças: elas são processadas em uma área do 

cérebro que fica ao lado da memória. Um estudo divulgado na publicação Memória e Cognição mostra que adul-

tos aprendem uma nova língua com mais efetividade quando cantam as palavras. 

 

É terapêutico 
Dá pra sentir no corpo as alterações que a música causa: dependendo do ritmo, a respiração se torna mais calma 

ou mais ofegante, a pressão sanguínea aumenta ou diminui, os batimentos cardíacos se tornam mais fortes ou 

mais leves. E isso já foi comprovado em vários estudos, como os divulgados pela American Music Therapy As-

sociation-AMTA, dos Estados Unidos, e pela World Federation of Music Therapy-WFMT, localizada em Gêno-

va, na Itália. 

Além disso, a música fala diretamente ao sistema límbico do cérebro (região responsável pelas emoções, pela mo-

tivação e pela afetividade), contribuindo para a socialização e até mesmo aumentando a produção de endorfina. 

Por isso, pode ser usada no combate à depressão, ao estresse, à ansiedade; no alívio dos sintomas de doenças co-

mo hipertensão e câncer; e no tratamento de pacientes com dores crônicas. 

A sensação de prazer enquanto escutamos uma música é tão grande, que ela se tornou instrumento de terapias 

médicas auxiliando na recuperação de pacientes com diversos males e tem dado grandes resultados. 

 

      

 

 

 

 Fontes: Sua Carreira, AMTA e CareerBliss 
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“Amor é igual fumaça: sufoca, mas 
passa!”  

“Pior do que a dor de perder a 
guerra é a vergonha de não ter 
lutado!” 

“Malandro é o canguru, que já 
nasce com bolsa família.” 
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Condutor profissional, cuide da sua saúde 

 A grande maioria dos condutores profissionais se descuida da saúde e não se alimenta adequadamente. A rotina de passar 

muitas horas ao volante pode leva-lo a ingerir apenas comidas impróprias, o que pode ocasionar diversas doenças como a 

obesidade, hipertensão arterial e em casos mais graves, infarto. Evitar alimentos muito gordurosos e pesados também é 

uma boa forma de manter a saúde em dia, o que acaba influenciando em um bom desenvolvimento do trabalho e melhor 

rendimento e disposição diariamente. O corpo e a mente precisam estar em harmonia para que possa realizar suas tarefas 

com mais eficiência e eficácia. 

Entre esses males estão LER/DORT. A lesão por esforço repetitivo ou doença osteomuscular relacionada ao trabalho, 

pode ser causada tanto por uma falta de preparação física por parte do indivíduo que conduz quanto pelo desenho inapro-

priado do veículo. Para prevenir, o ideal é que o motorista sempre faça alongamento e exercícios nas articulações nas para-

das para descanso.  

Além disso, é essencial a visita ao médico regularmente para exames de rotinas ou caso esteja se sentindo mal. Evite a auto-

medicação e esteja sempre atento aos sinais que o corpo transmite.   

Fonte: Minha vida 

INDICADORES SSMAQ GERAL jan/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  28.221 

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 599.134 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,877  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Braskem renova seu PGR 
 
Com a renovação de seu PGR (Plano de Gerenci-
amento de Riscos) a Braskem acrescenta nova 
área de risco, 50 Km de Araquari/SC, e proíbe 
que os condutores estejam acompanhados de ca-
rona. A nova área de risco se viu necessária devi-
do ao crescente número de furtos e roubos na-
quela região. A proibição de carona já era prevista 
no PGR da IDF Transportes e também na gran-
de maioria dos embarcadores. 

Humor 


