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Instituído pela Lei Federal Nº 11.927, de17 da abril de 2009, o dia 
16 de setembro é o Dia do Caminhoneiro. 
 
Embora existente desde 2009, essa data é pouco conhecida e come-

morada. O dia 25 de julho, dia de São Cristóvão e dia do Motorista, é a data mais conhecida e 
comemorada pelos profissionais e pela população em geral.  
 
Assim como muitas profissões, essa categoria de condutor profissional vem lutando pelo seu 
reconhecimento e espaço social. A partir da Lei Federal 12.619/12, que reconheceu a profis-
são de condutor profissional, existem vários movimentos para a adequação dessa lei à realida-
de prática que vem enfrentando nas rodovias e estradas do país.  
 
Muitas vezes vítimas de roubos e furtos, de preconceitos e de até extorsão por parte de agen-
tes públicos, o caminhoneiro escoa a maior parte da produção brasileira. 
 
Abaixo segue um texto de homenagem, com autoria desconhecida. 
 

Poderia ter sido médico, engenheiro, professor, mas, por hereditariedade, nasci caminhoneiro. E assim 
continuarei até que meus músculos não mais consigam dominar a máquina e meus olhos não mais consi-
gam enxergar as pistas. Serei caminhoneiro até que meus ouvidos claudicantes não ouçam o som do motor 
rosnando feito gato selvagem nas BR’s da minha pátria e 
que meu olfato não sinta o cheiro da fumaça, nem o odor 
da lona de freio queimada na descida das serras. 
Até o fim serei caminhoneiro. Por quê? Profissão algu-
ma, por mais nobre que seja, me dará a sensação de li-
berdade de que preciso e o direito de escolher meus pró-
prios caminhos, como sempre faço. Que profissão me dará 
o prazer do minuano soprar o meu rosto, da brisa leve do 
oeste balançar meus cabelos e do vento bravo do norte 
fustigar meus olhos. 
Não há profissão que me dará a glória de, quase ao mes-
mo tempo, contracenar ao vivo com os pampas gaúchos, 
com as chaminés paulistas, com o samba carioca, com a 
alegria dos baianos, com as vaqueiras nordestinas, com as 
congadas mineiras, com as paisagens goianas ou a beleza indescritível dos pantanais mato-grossenses.  
Que profissão me dará o prazer de contar orgulhoso aos meus filhos e netos as epopeias vividas nos quatro 
cantos desse país continental? 
Quando morrer, quero ter a glória de ser caminhoneiro em outra dimensão e com outra carreta enfeitada 
de nuvens e estrelas, transportando comentas e meteoros das pistas invisíveis das rotas do espaço celestial. 

 
 
 
 

Dia Nacional do Caminhoneiro  

Fontes: Senado Federal  

Agenda: 
 Dia da Amazônia: 05 setembro 

 Dia da Independência do Brasil: 07 de setembro 

 Dia do Cliente:  15 de setembro 

 Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio e dia Nacional do 

Caminhoneiro: 16 de setembro 

 Dia dos Símbolos Nacionais: 18 de setembro 

 Semana Nacional do Trânsito: de 18 a 25 de setembro 

 Dia do Gaúcho e da Revolução Farroupilha: 20 de setembro 

 Dia da Nacional Luta das Pessoas com Deficiências: 21 de setembro 

 Dia Nacional do Idoso: 27 de setembro 
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Fonte: DENATRAN 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 

2014 

TEMA: “Década Mundial de Ações para a Segu-

rança do Trânsito – 2011/2020 -  Cidade para as 

pessoas: Proteção e Prioridade ao Pedestre.” 
 

 

Prevista na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – , a Semana Nacional é come-
morada entre os dias 18 e 25 de setembro, com a finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas à internali-
zação de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso 
com a "valorização da vida" focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o 
direito de ir e vir dos cidadãos. 

A Semana deve ter uma abrangência nacional e mostrar a mudança de postura de toda a sociedade no esforço 
para a redução de acidentes. 

O tema não deverá ter a proposta de abordagem simplista que fale da faixa de pedestres, semáforos, etc. É algo 
bem mais audacioso e que pretende ampliar o conceito de segurança dos mais vulneráveis. A escolha do tema, 
por sugestão da Câmara Temática de Educação para o Trânsito e Cidadania do CONTRAN, faz alusão a neces-
sidade de um amplo debate sobre a legislação que contemplam questões essenciais para a mobilidade urbana sus-
tentável, segura e acessível, priorizando a circulação dos pedestres em face da estrutura viária historicamente vol-
tada à circulação de veículos automotores. 

A escolha do tema faz alusão, em princípio, ao artigo 29, XII, §2º do Código de 
Trânsito Brasileiro, segundo o qual: “Respeitadas as normas de circulação e con-
duta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte 
serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos 
não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”, e se expande para 
além do trânsito em stricto sensu, uma vez que visa alertar as autoridades para a 
necessidade de repensar o espaço urbano, tendo como preocupação a mobilidade 
do pedestre, uma vez que o meio ambiente influencia diretamente para evitar ou 
proporcionar acidentes de trânsito envolvendo esses usuários da via. 

O DENATRAN publicou através da Portaria 99/2014, quais são as frases que 
devem ser utilizadas pelos órgãs públicos neste ano. 

1. Na cidade somos todos pedestres. 

2. Pedestre, você também faz parte do trânsito. 

3. Todos juntos fazem um trânsito melhor. 

4. Avance no respeito. Não avance na faixa. 

5. Pedestre, dê o sinal para sua vida. 

6. Pedestre, use sua faixa. 

 

IDF Transportes comemora a Semana Nacional do Trânsito 

Desde 2009 a IDF comemora 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. 

 

 

 
Fonte: DENATRAN 
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Os principais problemas ambientais da atualidade 
Nunca se falou tanto em preservação ambiental como nos dias de hoje. A preocupação com 
o meio ambiente tomou conta dos meios de comunicação, das escolas e até mesmo das in-
dústrias. Mas, apesar de todo o embate, a natureza ainda está sofrendo grandes desgastes por 
causa da ação do homem, e os efeitos desse desgaste já podem ser sentidos no nosso dia a 
dia. 

Inundações, secas, catástrofes naturais, falta de alimento e de combustível são apenas algu-
mas das consequências que já começam a ser sentidas – e a previsão de cientistas e pesquisa-
dores é que este cenário piore. 

São vários os problemas apontados por organizações ambientais como World Wide Fund (WWF) e Greenpeace, e mesmo 
por órgãos governamentais, como a Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, alguns são apontados como mais ur-
gentes ou mais alarmantes. Na lista dos principais problemas ambientais da atualidade estão questões como aquecimento 
global, desmatamento e extinção de espécies, diminuição dos recursos hídricos, consumo e lixo. 

 

Diminuição dos recursos hídricos 

Uma das maiores preocupações atuais é o término das reservas de petróleo. Por ser um produto não-renovável, muitas re-
servas já se esgotaram e outras estão escasseando, gerando crise econômica e até guerras – isso porque grande parte da ener-
gia consumida no mundo todo depende hoje deste combustível fóssil. Porém, uma outra crise – maior e mais assustadora – 
está ameaçando o mundo todo: a falta de água. 

Cerca de 70% do planeta é coberto por água, porém apenas 2% da água do planeta é doce – ou seja, própria para o consumo 
humano. Desta pequena parcela, 90% está no subsolo ou nos pólos, em forma de gelo. 

A escassez de água se deve basicamente à má gestão dos recursos hídricos e ao aumento da demanda e não à falta de chuvas. 
Uma das maiores agressões para a formação de água doce é a ocupação e o uso desordenado do solo. 

Para agravar ainda mais a situação são previstas as adições de mais de três bilhões de pessoas que nascerão neste século, sen-
do a maioria em países que já tem escassez de água, como Índia, China e Paquistão. 

O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Só que essa reserva 
também está ameaçada pelo mau planejamento e uso, pela poluição e pelo desperdício. 

50% da água tratada é desperdiçada no país. Entre os maus hábitos estaria a lavagem de carro, calçadas, roupas, banhos de-
morados, louças na qual é desperdiçada mais água do que o necessário, além de vazamentos (uma gota de água caindo o dia 
inteiro corresponde a 46 litros). 

Consequências 

A água já é hoje em dia uma ameaça à paz mundial. Muitos países da Ásia e do Oriente Médio já estão disputando recursos 
hídricos. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que um bilhão de pessoas não tem acesso a água tratada e 
com isso quatro milhões de crianças morrem devido a doenças como cólera e malária. A expectativa é de que nos próximos 
25 anos 2,76 bilhões de pessoas sofrerão com a escassez de água. 

Cerca de 70% da água consumida mundialmente, incluindo a desviada dos rios e a bombeada do subsolo, são utilizadas para 
irrigação. Aproximadamente 20% vão para a indústria e 10% para as residências. 

A falta de água afetaria diretamente todo esse sistema. A escassez dos recursos hídricos pode levar ao aumento de fontes de 
contaminação devido à dificuldade de acesso à água de qualidade (tratada e potável), o que também acarretaria a contamina-
ção de alimentos (animais e vegetais) e a escassez dos mesmos, numa reação em cadeia que comprometeria saúde humana e 
saúde pública, com deterioração da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico e social. 

Soluções 

Para se evitar que a crise da água se torne crítica, é preciso tomar uma série de ações. A primeira delas é promover uma me-
lhor administração dos recursos hídricos em nível de bacias hidrográficas, desenvolvendo tecnologias avançadas de monito-
ramento e gestão, ampliando a participação da comunidade – usuários e público em geral – nessa gestão e no compartilha-
mento dos processos tecnológicos que irão melhorar a infraestrutura do banco de dados e dar maior sustentabilidade às 
ações. 

Ações de educação e conscientização da população, de empresas e mesmo de governos são indispensáveis para se evitar o 
desperdício e a poluição das águas. Também é possível também realizar a despoluição de rios e mananciais, revitalizando 
esses importantes recursos hídricos e tornando-os novamente saudáveis e próprios para o uso. 

Fontes: 360 Graus e ONU 

Relembrando dicas de boletins anteriores 
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“Perto dos olhos mas longe do cora-
ção!” 

“Me queres? Então me mereças!” 

“Entre mim e você? Por que não 
nós dois?” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL agosto/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  27.195 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  1 

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 583.224 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Mulheres provam que dirigir caminhão não é apenas para homens  

O presidente da Federação Interestadual das Empresas de Transportes de Cargas (Fenatac), José Hélio Fer-
nandes, diz que as mulheres são presença cada vez mais frequente no transporte de cargas. Mas a maioria está 
em áreas urbanas, muitas por questões de segurança. Outra prova de que o interesse pelo setor cresce entre 
as motoristas é o projeto Primeira Habilitação para o Transporte, lançado em fevereiro deste ano pelo Sest 
Senat. Dos 132 mil inscritos na iniciativa, 44,7% foram do sexo feminino, o equivalente a 33 mil pessoas. O 
projeto vai fornecer a primeira carteira nacional de habilitação (CNH) a 50 mil jovens a fim de qualificar mão 
de obra para o setor.  

Gilvana de Souza (na foto ), moradora de Videira (SC), iniciou na profissão em viagens curtas. Apesar de conhecer os desa-
fios da estrada, não vê a hora de mudar a CNH, da categoria D para a E, e encarar distâncias mais longas. “Nunca gostei de 
ficar parada, e a estrada me fascina”, relembrando que, na infância, olhava para as carretas e já avisava a mãe que, um dia, 
dirigiria “um caminhão grandão” como aqueles. Ela considera que o estigma do sexo frágil torna, às vezes, o ramo ainda 
mais desafiador. Porém, reforça: “a realidade também está mudando. Hoje em dia, tem mulheres incríveis no ‘tapetão’ [no 
asfalto], e até os caminhões estão mais modernos. Tudo ajuda as mulheres”.  

Fonte: CNT 

Metáfora - Dê-lhe a sua mão 
Um homem estava atolado num pântano no norte da Pérsia. 
Somente sua cabeça ainda estava fora do lamaçal. Com toda a 
força dos pulmões, ele gritou por ajuda. Logo acorreu uma 
multidão de pessoas ao lugar do infortúnio. Uma delas resol-
veu tentar ajudar o pobre homem. 
"Dê-me sua mão", gritou para ele, "eu vou tirá-lo do lama-
çal." 
Mas o homem que estava atolado na lama continuou gritan-
do por ajuda e não fez nada que permitisse ao moço ajuda-lo. 
"Dê-me sua mão", o moço pediu várias vezes. 
Mas a resposta era sempre o mesmo grito de desespero por 
ajuda. 
Então outra pessoa aproximou-se e disse: 
"O Senhor não vê que ele nunca vai lhe dar a mão? O senhor 

é que tem de dar a mão a ele. Aí então poderá salvá-lo." 

 

Autor: Nossrat Peseschkian 

Humor 


