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Um dia dedicado às ações positivas pelo meio ambiente 
 

O Dia Mundial do Meio Ambiente (DMMA) é o principal veículo das Nações Unidas dedi-
cado a estimular ação e conscientização global em prol do meio ambiente. A data tem 
crescido e se tornado uma importante plataforma pública, celebrada amplamente por 
partes interessadas em mais de 100 países. Também serve como o “dia das pessoas” 
para tomar uma atitude pelo meio ambiente, estimulando ações individuais ou coletivas 
que causem um impacto positivo no planeta.  
 
O foco deste ano é voltado para a mudança climática, com o tema “Aumente sua voz, 
não o nível do mar”, com base na designação da Organização das Nações Unidas de 
2014 como o Ano Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. 
O Dia Mundial do Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas de 15 
de dezembro de 1972 na Conferência de Estocolmo (Suécia), cujo tema central foi o Am-
biente Humano. 
 
A sede das celebrações globais da data neste ano será a ilha caribenha de Barbados, 
por conta do investimento em projetos contra a mudança do clima. Barbados incluiu a 
Economia Verde dentre os seis objetivos concretos de seu Plano Estratégico Nacional 
(2006-2025) e se comprometeu a aumentar sua quota de energia renovável para 29% de 
todo o consumo de energia da ilha até 2029. Isso cortaria cerca de 283.5 milhões de dó-
lares do custo total de eletricidade e reduziria as emissões de CO2 em 4.5 milhões de 
toneladas, de acordo com o governo. O setor turístico de Barbados, que contribui com 
mais de 15% do PIB do país, e sua indústria de açúcar, que contribui com aproximada-
mente 2%, serão severamente afetados pela mudança do clima. 
 

Cada ação conta 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma chance para fazer as pessoas perceberem que 
são responsáveis pelo planeta Terra e que podem se tornar agentes da mudança. O que 
você vai fazer nesse dia? 

O DMMA de 2013 gerou uma cobertura global ampla que contou com cerca de 200.000 
postagens em blogs e 26.000 artigos publicados para o Dia Mundial do Meio Ambiente 
entre 1 e 10 de junho. Nossos vídeos foram assistidos por aproximadamente 120 mi-
lhões de pessoas pelas telas digitais na Times Square em Nova York, na Picadilly em 
Londres, e nas lojas Benetton (Live Windows) em Milão, Londres, Munique, Barcelona e 
Almaty. Nas redes sociais, o Twitter somou 200 milhões de usuários ativos e o Dia Mun-
dial do Meio Ambiente esteve entre os Top 10 assuntos mais falados do dia em ao me-
nos 15 países, com uma estimativa de 47.6 milhões de impressões no dia 5 de junho.     

          

Fonte: Unep.org 

Agenda: 
 Semana Mundial do Meio Ambiente: de 01 a 07 de junho 

 Dia Mundial da Ecologia e do Meio Ambiente: 05 de junho 

 Dia da Liberdade de Imprensa: 07 de junho 

 Dia dos Namorados: 12 de junho 

 Dia Mundial do Doador de Sangue: 14 de junho 

 Dia de Corpus Christi: 19 de junho 

 Início do Inverno: 21 de junho 
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Participante desde 2009, a IDF Transporte que é parceira do programa “Na Mão 
Certa”,  faz todos os anos ações no combate a exploração sexual de crianças e ado-
lescentes. São várias palestras, bate-papo e  distribuição de materiais dentro da pro-
gramação anual de treinamentos. 

De 12 a 22 de maio, aconteceu um ciclo de palestras específicas em alusão 
ao “Dia Nacional de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adoles-
centes”, com distribuição do guia sobre os direitos das crianças e adolescen-
tes. 

Ao total foram 58 participantes entre condutores e colaboradores.        

          

IDF Transportes fez ciclo de palestras e distribuição 
materiais no Dia Nacional de Combate à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes  

Falha em lei mantém pena branda para rachas, di-
zem especialistas  

A punição mais rigorosa para os condutores que matam no trânsito ao 
disputarem rachas ficou inviabilizada. A lei recém-aprovada pelo Congres-
so Nacional e sancionada pela presidente Dilma Rousseff contém erros. A 
mesma conduta está prevista em dois artigos, mas com punições diferen-
tes. Na prática, resta ao juiz aplicar a pena mais branda para o réu, como 

prevê o Código Penal. Especialistas ouvidos pelo Correio Braziliense apontam outras falhas no 
texto legal que deverão ser corrigidas por um novo projeto de lei. 

A Lei Federal nº 12.971 alterou 11 artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A intenção 
era endurecer a punição para quem faz ultrapassagem proibida e pratica racha ou corridas sem 
autorização. Mas, na prática, os legisladores tiveram sucesso apenas no que diz respeito à eleva-
ção das multas. Algumas ficaram 10 vezes mais caras. Quanto à pena de prisão para o crime de 
homicídio registrado no trânsito durante a disputa de racha, não terá o efeito esperado. 

O principal problema, segundo especialistas, aparece na redação dos artigos 302 e 308. No pri-
meiro, a pena prevista para quem pratica homicídio culposo disputando corrida de rua é de 2 a 4 
anos. No segundo, a mesma conduta deve ser punida com prisão de 5 a 10 anos. “O legislador 
errou completamente. Você não pode nunca legislar duas vezes sobre o mesmo fato. Quando isso acontece, no 
campo penal, sempre vale a menor pena. O que se fez foi um absurdo”, criticou Luiz Flávio Gomes, jurista e 
professor da rede de ensino LFG. 

Como a lei vai entrar em vigor apenas em novembro, há tempo suficiente para promover a sua correção, tendo 
em vista que terá que ser elaborado e aprovado um novo projeto para anular a lei atual. 

  

  Fonte: Correio Braziliense 
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Programa “Década de Ação para Segurança no Trânsito” 
emite relatório global  
Sobre a Década de Ação para Segurança no Trânsito 

A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução definindo o 
período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito". O documento 
foi elaborado com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) que contabili-
zou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproxima-
damente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas. 

São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no mun-
do. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de 
idade, o segundo na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses 
acidentes já representam um custo de US$ 518 bilhões por ano, ou um percentual entre 1% e 3% 
do produto interno bruto de cada país. 

Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020 (passando para a quinta 
maior causa) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a 
cada ano com traumatismos e ferimentos. A intenção da ONU com a "Década de Ação para a Segurança no Trânsito" é 
poupar, por meio de planos nacionais, regionais e mundial, cinco milhões de vidas até 2020. 

O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, China, EUA e 
Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são 
responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito. 

O problema é mais grave nos países de média e baixa renda. A OMS estima que 90% das mortes 
acontecem em países em desenvolvimento, entre os quais se inclui o Brasil. Ao mesmo tempo, 
esse grupo possui menos da metade dos veículos do planeta (48%), o que demonstra que é mui-
to mais arriscado dirigir um veículo — especialmente uma motocicleta — nesses lugares. 

As previsões da OMS indicam que a situação se agravará mais justamente nesses países, por con-
ta do aumento da frota, da falta de planejamento e do baixo investimento na segurança das vias 
públicas. 

De acordo com o Relatório Global de Segurança no Trânsito 2013, publicado pela OMS recen-
temente, 88 países membros conseguiram reduzir o número de vítimas fatais. Por outro lado, esse número cresceu em 87 
países. 

A chave para a redução da mortalidade, segundo o relatório, é garantir que os estados-membros adotem leis que cubram os 
cinco principais fatores de risco: dirigir sob o efeito de álcool, excesso de velocidade, não uso do capacete, cinto de segu-
rança e cadeirinhas. Apenas 28 países, que abrigam 7% da população mundial, possuem leis abrangentes nesses cinco fato-
res. 

O relatório destaca que: 

- 89 países, cobrindo 66% da população mundial, têm legislação com relação a beber e dirigir, com limite de álcool no san-
gue de 0.05g/dl ou menor, conforme recomendado pela OMS; 

- 90 países, cobrindo 77% da população mundial, têm leis que obrigam o uso de capacete; 

- 111 países, cobrindo 69% da população mundial, têm leis que obrigam o uso do cinto de segurança para todos os ocupan-
tes; 

- 96 países, cobrindo 32% da população mundial, têm uma legislação para cadeirinhas. 

O documento também aponta que na maioria dos países – mesmo alguns daqueles com melhores resultados – a aplicação 
das leis é inadequada. 

Alguns grupos foram identificados como aqueles com maior risco de morrer em acidentes de trânsito: 

- 59% das vítimas fatais estão na faixa etária dos 15 aos 44 anos, e 77% são homens; 

- pedestres e ciclistas representam 27% de todas as mortes no trânsito. Em alguns países, esse percentual é superior a 75%, 
resultado de décadas de negligência com a segurança desses usuários nas políticas públicas, em favor do transporte motori-
zado; 

- o risco de morrer em um acidente de trânsito é maior na África (24.1 a cada 100 mil pessoas) e menor da Europa (10.3 a 
cada 100 mil) 

                                                                                                                                                                  

  Fonte: ONU e OMS 
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“Mais atrasado que obras da co-
pa!”  

“Tô de boa. Mas nem tanto!”   

“Mais atucanado que a moça da-
banca do beijo em festa junina.” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL maio/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  27.138 

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 583.876 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,878  

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Alterações por causa da Copa do Mun-
do 

Devido ao evento da Copa do Mundo várias  adminis-

trações municipais, estaduais e federal estabeleceram 

alterações em horários que vão de ponto facultativo a 

feriados nos dias de jogos do Brasil. 

Muitas empresas também estabeleceram reduções de 

horários ou mesmo dispensa para que seus funcioná-

rios possam assistir os jogos. Fique atento a isso antes 

de iniciar a sua viagem. 

Humor 

Festas Juninas 

 Festas juninas ou festas dos santos populares são celebrações que acontecem em vários países histori-

camente relacionadas com a festa pagã do solstício de verão na Europa ou do inverno no Brasil, que 

era celebrada no dia 24 de junho, segundo o calendário juliano (pré-gregoriano) e cristianizada na Idade 

Média como "Festa de São João". Outros santos populares celebrados nesta mesma época são São Pedro e São Paulo (no 

dia 29) e Santo António (no dia 13). Em Portugal, as festas dos 3 santos populares, marcam o início das festas de Verão 

por todo o país. 

 Essas celebrações são particularmente importantes no Norte da Europa — Dinamarca, Estónia, Finlândia, Letônia, Lituâ-

nia, Noruega e Suécia — mas também em grande escala na Irlanda, na Galiza, partes do Reino Unido (especialmente na 

Cornualha), França, Itália, Malta, Portugal, Espanha, Ucrânia, outras partes da Europa, e em outros países como Canadá, 

Estados Unidos, Porto Rico, Brasil e Austrália. 

Fonte: Wikipédia 


