
A IDF Transportes LTDA. assinou em outubro o pacto empresarial com a Organização 
Não Governamental “na mão certa”. O programa visa extinguir a exploração sexual in-
fantil nas estradas, através de campanhas educativas junto a empresas e entidades. As em-
presas signatárias do pacto se comprometem em agir de forma efetiva no combate a essas 
barbáries que, infelizmente, ainda são freqüentes nas vias brasileiras. A assinatura do pac-
to, nada mais é do que uma formalização daquilo que a IDF já vem aplicando em suas 

rotinas operacionais, tendo em vista que desde abril deste ano, os materiais educacionais utilizados em treina-
mentos, assim com o manual do motorista, já contemplam a postura de total repúdio à exploração sexual 
infantil. O combate a esse tipo de exploração deve ser um compromisso de todos, a IDF está fazendo a sua 
parte, faça você também! Combata a exploração sexual infantil, disque 100! 
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IDF assina pacto empresarial com o Programa 
“na mão certa” 

05  de novembro de 2009 

Agenda: 

Proclamação da República: 15 de novembro 

Dia Nacional da Consciência Negra : 20 de novembro  

Dia Nacional do doador de sangue: 25 de novembro 

Dia do Técnico de Segurança do Trabalho: 27 de novembro 
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Obras na Marginal Tietê serão 
divididas em três trechos 
Responsabilidade ficará com a Dersa e duas 
concessionárias. 
Investimento previsto é de R$ 1,3 bilhão, segun-
do governo de SP. 

As obras da nova Marginal Tietê, anunciadas pelo 
governo de São Paulo, serão divididas em três tre-
chos, sob responsabilidade da Dersa e de duas con-
cessionárias de rodovias. O projeto prevê a constru-
ção de uma nova pista com cerca de 23 km de exten-
são, e três faixas, de cada lado da marginal, além de 
quatro pontes e três viadutos ao longo da via. O investimento será de R$ 1,3 bilhão.  
A Dersa será responsável pelas obras entre o viaduto da CPTM na região da Lapa, na Zona Oeste de São 
Paulo, até a Rua Ulisses Cruz, no Tatuapé, na Zona Leste, em um total de 15,2 km. A concessionária Auto-
Ban é responsável pelo trecho de 4 km que vai do viaduto da CPTM até o Cebolão. Já a concessionária que 
assumirá a Rodovia Ayrton Senna ficará com o trecho do Tatuapé até a estrada, no total de 3,5 km.  
A previsão do governo é de que a obra da nova pista será entregue em março de 2010. As quatro novas pon-
tes (Complexo Bandeiras, Cruzeiro do Sul, Tatuapé e Complexo Dutra/Castello Branco) e os três viadutos 
devem estar prontos em outubro de 2010. O investimento de R$ 1,3 bilhão será feito pelo governo e pelas 
concessionárias.  
O governo acredita que, após a conclusão das obras, haverá uma redução no tempo gasto em congestiona-
mentos na marginal em 35%. Segundo cálculos apresentados no projeto, a Marginal Tietê apresenta filas de 
30 km, em média, nos horários de pico, 25% do total na cidade. O desperdício de tempo é de 1,7 milhões de 
horas/ano e o de combustível, 1,5 milhões de litros/ano.  
A Dersa e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) desenvolvem um plano para diminuir o impacto 
no trânsito durante o período de obras. O governador José Serra disse que a construção deve começar ainda 
neste semestre. Dois mil empregos diretos e seis mil indiretos serão criados com as obras.  
Compensação ambiental  
O governador anunciou também a construção de um parque linear às margens do Rio Tietê. O parque come-
çará em Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, e vai até Salesópolis, cidade da Região Metropoli-
tana. Será feito um programa de compensação ambiental com o plantio de cerca de 83 mil árvores ao longo 
da marginal e nas vias de acesso. 
O governador de São Paulo, José Serra, admitiu que a interdição de cinco pontes em uma obra de ampliação 
das pistas da Marginal Tietê causará transtornos. "Toda vez que uma obra é feita, temos transtorno temporá-
rio para o que vai trazer benefícios", afirmou, durante evento do PSDB em Goiânia. 
 

Fonte: http://g1.globo.com 



     IDF e o projeto “DESPOLUIUR”  

Complementando ações que visam cada vez mais consolidar o seu compromisso com a responsabilidade 
sócio ambiental, a IDF Transportes participa do projeto “DESPOLUIR”. A Confederação Nacional do 
Transporte - CNT lançou em 2007 o Programa Ambiental do Transporte - DESPOLUIR, cujo objeti-
vo é promover o engajamento de empresários, caminhoneiros autônomos, taxistas, trabalhadores em trans-
porte e da sociedade na construção de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, através de cam-

panhas e aferição de opacidade nos veículos automotores. A participação de 
todos os envolvidos na cadeia do transporte é fundamental para a eficácia 
do programa. No dia 30 de outubro o técnico Alexandre Telles (fotos) foi 
até o posto avançado da IDF em Montenegro e prestou um excelente trabalho fazendo a verificação 
em  09 caminhões. Mesmo que, periodicamente, a IDF transportes mande aferir a emissão atmosférica 
de todos os caminhões a seu serviço, é importante que tal verificação seja refeita em espaços menores 
àqueles certificados, pois, são muitas as variáveis que podem comprometer a emissão dos gases, e esse 
trabalho promovido pelo projeto da CNT, é uma oportunidade importante para isso, garantindo uma 
emissão dentro dos padrões e contribuindo para a redução da poluição ambiental.  

IDF participa do seminário promovido pelo SEST/SENAT  

Com o intuito de combater o alto índice de acidentes de trânsito ocasionados pelo consumo de álcool e dro-
gas, o Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), 
promoveram no dia 29 de outubro o seminário “O desafio da empresas: álcool, drogas e trabalho”, que contou com a participação de 
diversas autoridades no assunto. Durante as oito horas de seminário pode-se discutir questões importantes relacionados ao tema, e 
sobre variados prismas: medicina do trabalho, jurídico e RH. A utilização de drogas e álcool por trabalhadores é uma realidade per-
versa que atinge todos os segmentos, no entanto, para os trabalhadores do transporte essa realidade traz conseqüências quase sempre 
fatais. O desafio é retirar a “venda” do preconceito e encarar essa esse problema como realidade dentro das organizações. A IDF que 
já possui em sua política de álcool e drogas a prevenção, irá reforçar suas ações e, continuamente, buscar alternativas que visem o 
combate ao consumo desses.  

Consumo de “crack” atinge caminhoneiros!  

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o número de profissionais do volante que fazem o uso 
de drogas pesadas, como o crack, está cada vez maior. O crack por ser uma droga de baixo custo e 

efeito rápido, acaba caindo na preferência daqueles que querem buscar um “barato” mais imediato. Surgido em meados dos anos 80, 
nos Estados Unidos da América, o crack, pelo seu efeito rápido e intenso, logo ganhou popularidade entre seus usuários, especial-
mente nas áreas urbanas mais pobres. Em duas décadas, o crack já tinha cobrado um alto preço, deixando problemas físicos e emo-
cionais sérios não apenas em seus usuários, mas em comunidades inteiras. Pela forma de uso, o crack é mais potente do que qualquer 
outra droga e provoca dependência desde a primeira pedra. A droga é de fácil acesso, sem cheiro, de efeito imediato e aprisiona paci-
entes e seus familiares. O baixo custo da pedra – em torno de R$ 5 – revela-se ilusório. Empurrado para o precipício da fissura, o 
dependente precisa fumar 20, 30 vezes por dia. Desfaz-se de todos os bens, furta de familiares e amigos e, por fim, começa a cometer 
crimes. 
Como funciona? 
A pedra de crack é produzida com a mistura de cocaína e bicarbonato de sódio ou amônia (e outras porcari-
as para aumentar o volume). Sua forma sólida permite que seja fumada, e por sua vez, absorvida de forma 
mais rápida pelo organismo. Quando chega no corpo, o crack age em uma parte do cérebro chamada área 
tegmental ventral (VTA). Lá, a droga interfere com um neuro-transmissor químico do cérebro, chamado 
dopamina, que está envolvido nas respostas do corpo ao prazer. A dopamina é liberada por células do siste-
ma nervoso durante atividades prazerosas, como comer ou fazer sexo. Assim que é liberada, a dopamina 
viaja através das lacunas existentes entre as células nervosas, fazendo uma sinapse, e se liga a um receptor 
em uma célula nervosa vizinha (também chamada neurônio). O crack interrompe esse ciclo. Ele se liga ao 
transportador de dopamina, impedindo o processo normal de reabsorção. Depois de liberada na sinapse, a 
dopamina continua estimulando o receptor, criando um sentimento permanente de empolgação ou euforia 
no usuário.  Como o crack é inalado na forma de fumaça, ele chega ao cérebro muito mais rápido que a cocaína em pó. Ele pode 
chegar ao cérebro e criar um barato em 10 a 15 segundos, enquanto a cocaína em pó inalada leva de 10 a 15 minutos para surtir o 
mesmo efeito. O “barato” do crack pode durar de 5 a 15 minutos, levando o usuário ao consumo cada vez maior.  Ele trás diversos 
malefícios para o organismo, que vão desde os efeitos da própria droga e suas misturas, até mesmo pela absorção de metais evapora-
dos dos cachimbos feitos de latinhas. As pessoas que o utilizam mesmo poucas vezes correm riscos de sofrer infarto, derrame, pro-
blemas respiratórios e cardíacos, além de problemas mentais sérios. Se o crack for inalado com álcool, as duas substâncias podem se 
combinar no fígado e produzir uma substância química chamada cocaetileno. Essa substância tóxica e potencialmente fatal produz 
um barato mais intenso que o crack sozinho, mas também aumenta ainda mais o ritmo cardíaco e a pressão arterial, levando a resulta-
dos letais.  
Quando vivemos em uma sociedade “permissiosa”, onde o consumo de drogas poderosas como o álcool, é lícito e socialmente acei-
to, onde crianças são incentivadas até mesmo pelos seus pais a consumir álcool, onde ser “bom” ou “macho” é sinônimo de tomar 
um porre, como podemos combater o uso de outras drogas se agimos assim? Pense nisso!  
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IDF lançará a sua página na internet em janeiro de 2010 
No mês de janeiro de 2010, a IDF Transportes irá publicar a sua página na internet. Além de ser uma 
preciosa ferramenta, onde, entre outras informações, estarão disponíveis notícias e dicas sobre trânsito. 
A criação da página faz parte de um conjunto de ações em comemoração dos dez anos de fundação da 
IDF, e marcará mais uma fase de crescimento e evolução. 

“Eu sou imortal, pois não tenho 
onde cair morto!” 

“Guarde o seu silêncio, para que 
não fique escravo de suas palavras” 

“O chifre é como consórcio, quando 
você menos espera, é contemplado! ” 

Fonte: guialog.com.br 

Frases de pára-choque 

Humor 

As “faces” da IDF 
  

Maria Cristina Lucas Rodrigues é 
gestora operacional do posto avança-
do de Montenegro. Tem vinte e cin-
co anos de experiência com trans-

porte, sendo que seis desses na IDF, perpassou por vários 
setores até tornar-se gestora. Gosta muito do que faz, tem 45 
anos de idade, é casada (Marco) e possui um fi-
lho(Alexandre). Torce pelo Grêmio, e seu passatempo predi-
leto é ver filmes e ler.  

Com a palavra: o Diretor Geral  
Apesar das dificuldades enfrentadas durante esse ano, esta-
mos praticamente chegando ao fim dele com boas notícias. 
Aos poucos as dificuldades encontradas se encaminharam 
para soluções eficazes, devido ao empenho e a dedicação de 
todos colaboradores. E por isso, tendo sempre como norte 
os nossos princípios, o trabalho da IDF  vem sendo cada vez 
mais reconhecido, de diversas formas, e em diversos setores, 
por  empresas, parceiros e comunidade em geral. 

Um grande abraço à todos. 

Ivo Dias Ferreira 

Esforço concentrado para a resolução de problemas no ras-
treamento 
No mês de outubro surgiram alguns problemas com o sistema de rastreamento Controll Loc, isso se deu 
devido a tecnologia. A empresa em conjunto com a Apisul e IDF estão somando esforços no intuito de 
sanar o problema o mais rápido possível. A falha apresentada está relacionada a macro 50 (fim de monito-
ramento), segundo alguns motoristas essa macro não é aceita, causando transtornos como bloqueio de 
veículo, etc. É importante lembrar que a correta utilização das macros é  fundamental para evitar contra-

tempos. Segue lista: *33– parada pernoite (somente informar após ter escolhido o local permitido e já ter parado, solicitar bloqueio 
conforme exigências da Apisul, para saída de pernoite passar a macro 35 e solicitar desbloqueio através de mensagem livre); *34– 
chegada no cliente (quando chegar no local de descarga passar imediatamente, conforme ocasião de risco solicitar bloqueio, e quando 
chamado para entrar para descarga, solicitar desbloqueio e em seguida passar a macro 35 de reinício de viagem); *35– reinício de Via-
gem ( sempre que for reiniciar qualquer deslocamento); *36– fim de viagem (usar  somente após estar com Descarga completa); *50– 
fim de monitoramento (usar após ter finalizado viagem e ter passado a macro 36 de fim de viagem, pois, caso contrário 
não conseguirá efetuar). É importante que sejam respondidas (sempre que possível, na hora) as mensagens livres enviadas pela Api-
sul. 

O telefone para contato em caso de problemas com o sistema Controll Loc é: (51) 97011574 com o Éverton. 


