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A Proclamação da República Brasileira foi um episódio da história do Brasil, ocorrido em 15 de no-
vembro de 1889, que instaurou o regime republicano no Brasil, derrubando a monarquia do Império 
do Brasil, pondo fim à soberania do Imperador Dom Pedro II. 

A Proclamação da República se deu no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, na praça da 
Aclamação, hoje Praça da República, quando um grupo de militares do exército brasileiro, liderados 
pelo marechal Deodoro da Fonseca, deu um golpe de estado, sem o uso de violência, depondo o Im-
perador do Brasil, D. Pedro II, e o presidente do Conselho de Ministros do Império, o visconde de 
Ouro Preto. 

Foi instituído, naquele mesmo dia 15, um "Governo Provisório" republicano. Faziam parte deste 
"Governo Provisório", organizado na noite de 15 de novembro, o marechal Deodoro da Fonseca co-
mo presidente da república e chefe do Governo Provisório, marechal Floriano Peixoto como vice-
presidente, e, como ministros, Benjamin Constant, Quintino Bocaiuva, Rui Barbosa, Campos Sales, 
Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro e o almirante Eduardo Wandenkolk, todos membros regulares da 
maçonaria brasileira. 
 

Fonte: Portal da educação  

      Dia da Consciência Negra 

Agenda: 
 Dia do Imigrante e Nacional da Luta contra AIDS : 01 dezembro 

 Dia Internacional do portador de deficiência: 03 de dezembro 

 Dia da Família e da Justiça: 08 de dezembro 

 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos:  10 de dezembro 

 Dia do Engenheiro: 11 de dezembro 

 Dia do Cego, do Ótico e de Santa Luzia: 13 de dezembro 

 Natal: 24 de dezembro 

 Reveillon: 31 de dezembro 

   

 

Você conhece um conto de Mario de Andrade, chamado “O Pe-
ru de Natal”? Essa história é uma boa sugestão de leitura nessa 
época, as vésperas do Natal. 

 

O Natal anda diferente, frio, sem paixão, quase sem amor. Ficamos anestesiados pela alegrias 
de consumo.  

 

Muitas vezes compramos sem razão e necessidade, gastando mais do que podemos, apenas 
para que nossos filhos e entes queridos tenham a ilusão de que a felicidade pode ser embru-
lhada num papel de presente.  

 

E se a gente fizesse uma coisa diferente neste Natal? Algo inesperado, como diz o persona-
gem do conto de Mário de Andrade? Tão inesperado que, no final, fosse possível reconhecer 
na frase que encerra o conto: 

 

"Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos 
distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi aquele primeiro peru comido no re-
cesso da família, o início de um amor novo reacomodado, mais completo, mais rico e inven-
tivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós 
que, não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa men-
te é impossível conceber." 

 

O que aconteceu com o Natal? Qual é o seu verdadeiro espírito? 

 

Em uma sociedade cada vez mais materialista, trocamos o afeto e o amor pelo bem de consu-
mo. Pessoas chegam a medir o grau de carinho de outra pelo status do presente! 

 

Mesmo que a pessoa não acredite no simbolismo cristão dessa data, independente de sua 
crença religiosa, esse é um momento de celebrar o amor fraternal e a família; essa com todas 
as suas variantes e configurações sociais. 

 

Até quando ficaremos cegos pela falsa felicidade material em detrimento dos princípios do 
bem e do amor ao próximo?  

 

O Papa Bento XVI, na Missa do Galo de 2011, disse que “o Natal tornou-se uma festa de 
negócios, cujo fulgor ofuscante esconde o mistério da humildade de Deus”. 

 

Pense, reflita, reorganize. Tente fazer o Natal diferente! 
 

Fonte: Somos todos um e Vaticano  

Natal diferente 
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IDF Transportes recebe certificado de reconheci-
mento do Programa Na Mão Certa 
No 8º Encontro Empresarial Na Mão Certa, 87 empresas foram convi-

dadas a receber o certificado do Reconhecimento 2014. 

Esse reconhecimento é resultado do estabelecimento das categorias de 

participação que a Childhood Brasil criou em 2014 para o Programa Na 

Mão Certa, com o intuito de fortalecer as ações de enfrentamento da ex-

ploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias e estradas do país. 

Para receber o certificado a empresa cumpriu cinco premissas ao lon-

go do ano e representa, para as empresas, a certeza de que estão no 

caminho certo, realizando ações efetivas e contribuindo para acabar 

com esse grave problema que ainda aflige as estradas brasileiras. 

Para a Childhood Brasil, é uma importante forma de estimular quem 

está trabalhando de forma efetiva pela causa e sustentar suas ações, 

por uma infância livre de exploração sexual nas estradas do país. 

Lei do Descanso é tema do 8º 
Encontro Empresarial do Progra-
ma Na Mão Certa 

O 8º Encontro Empresarial do Programa Na 

Mão Certa aconteceu dia 12 em São Paulo, no auditório do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas de 

São Paulo e Região (SETCESP) e contou com a presença de mais de 150 pessoas. O Programa é uma iniciativa da Childho-

od Brasil para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras e tornou-se referência nacio-

nal no enfrentamento do problema. O seu reconhecimento no cenário da responsabilidade social empresarial foi mais uma 

vez confirmado diante de um auditório lotado, atento, participativo e que se mobilizou para debater, como tema central, a 

relação da Lei 12.619/12, conhecida como a Lei do Descanso do Caminhoneiro, com a exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 

A Lei do Descanso é um instrumento fundamental para melhorar as condições de vida do caminhoneiro e visa garantir ao 

motorista um trabalho mais digno, com respeito aos seus direitos e valorização da profissão. 

 A Lei 12619 regula diversos aspectos da profissão, sendo o principal deles o direito a um tempo determinado de descanso, 

tanto durante à noite quanto durante o dia, com paradas programadas. Durante o Encontro Empresarial, em diversas ocasi-

ões a Lei do Descanso foi relacionada como um instrumento que tem muito a contribuir para o enfrentamento da explora-

ção sexual de crianças e adolescentes nas estradas. “O caminhoneiro só vai exercer seu papel, de agente de proteção dos 

direitos da infância, na medida em que seus próprios direitos humanos forem respeitados”, disse a Coordenadora do Grupo 

Especial de Fiscalização do Trabalho em Transportes (GETRAC), do Ministério do Trabalho e Emprego, Renata Nameka-

ta, uma das palestrantes.  

A atenção aos direitos dos motoristas, a valorização da profissão, o reconhecimento do seu papel transformador e o respei-

to aos seus direitos sempre foram bandeiras do Programa na Mão Certa e das empresas que trabalham dentro dos critérios 

que balizam a responsabilidade social empresarial. A Lei do Descanso referenda uma questão que há muito tempo era co-

brada por parte dos caminhoneiros e do empresariado. “O Programa nasceu em 2006 com a tese de que o caminhoneiro 

pode se tornar um agente de proteção dos direitos de crianças e adolescentes”, disse a Diretora Executiva da Childhood 

Brasil, Ana Maria Drummond, que abriu os trabalhos do 8º Encontro Empresarial. “O caminhoneiro é consciente do seu 

papel, mas ele precisa de atenção, para poder apoiar a causa e se engajar”, comentou Ana Maria. 

Carlos Henrique representado a IDF  
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Extintor de incêndio “ABC” é obrigatório para todos 
os veículos em 2015 
Equipamento de porte obrigatório, o extintor de incêndio sofreu modificações em 
sua fórmula para dar mais eficiência no combate de início de incêndio nos produtos passíveis de combustão no veículo. 

O tipo “BC”, mais usado atualmente, além de ter validade de somente de um ano, só combate início de incêndios de líqui-
dos inflamáveis, representado pela letra “B” e equipamentos elétricos, representados pela letra “C”.  O novo extintor tem 
adicionado em sua composição a substância necessária para combater incêndios do tipo “A” , como o estofado por exem-
plo.  

O extintor “ABC”, que possui validade de 5 anos, começou a ser fabricado em 2005 mas, por inúmeras ações judiciais de 
fabricantes e entidades, o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) suspendeu por duas vezes a exigência do dispositi-
vo. Muitos veículos já saíram de fábrica como esse extintor, principalmente a partir de 2007.  

Em janeiro de 2015 todos os veículos deverão portar o novo extintor. A exigência foi estabelecida pelas 
Resoluções do CONTRAN 157/04 e 333/09. 

Um dos detalhes que poderão gerar conflito em uma fiscalização de trânsito, em caso de agentes desatuali-
zados, é que o novo extintor não é medido por peso, mas por capacidade extintora. No caso de caminhões, 
o extintor do tipo “BC” deveria pesar 2kg, agora a regra exige que ele tenha acapacidade extintora 1-A :5-B:C 

o que, nesse caso, pode ser alcançada por um extintor de 1kg. 
 
Fique atento: deixar de portar o extintor ou porta-lo com irregularidades, é considerada uma infração grave pelo 
CTB. 

Para relembrar: data de validade, bom estado do lacre e pressurização devem ser observados. 

  

Fonte: CONTRAN 

Lixo jogado em rodovias pode causar acidentes gra-
ves 
Diariamente, 67 toneladas de lixo são recolhidas nas estradas paulistas 

Ao jogar um objeto qualquer pela janela do carro, em uma rodovia, o motorista pode 
colocar a vida de dezenas de pessoas em risco. Uma bituca de cigarro, por exemplo, 
pode acabar em um grave incêndio. Resto de comida atraem animais, que são os 
grandes vilões dos acidentes com veículos. Objetos de metal no asfalto podem ser 
arremessados com a mesma velocidade de uma bala pelos pneus de carros e cami-
nhões. Mas apesar de grande, o risco é ignorado por milhares de veículos que cruzam 
as estradas paulistas todos os dias. Ao todo, 67 toneladas de lixo são recolhidas nas rodovias que cortam o Estado de São 
Paulo. 

Apenas em 2013 foram jogados 26,8 mil toneladas de detritos. Além do lixo orgânico, há latas de alumínio, papel, vidro e 
plástico, entre outros. Mas há casos de grandes objetos como móveis e eletroeletrônicos quebrados. Para dar conta de todo 
esse material, diariamente um batalhão de quase 500 funcionários (entre coletores, motoristas e outros profissionais) per-
corre a malha para recolher e transportar os detritos a um depósito. O trabalho é estabelecido nos contratos de concessão, 
mantido com o dinheiro dos pedágios, e fiscalizado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo). 

Arremessar lixo em uma rodovia é considerado infração média pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa e 
perda de quatro pontos na Carteira de Habilitação. E, dependendo do volume de dejetos abandonados, o motorista pode 
responder a processo por crime ambiental. Mas apesar de boa parte do lixo ser arremessada pelos usuários de dentro dos 
carros, os pontos onde são mais comuns o descarte de lixo são próximos a áreas urbanas, onde vizinhos da rodovia descar-
tam os resíduos domésticos, entulho e outros materiais, como móveis e eletrodomésticos velhos. A Ecovias, que administra 
o Sistema Anchieta-Imigrantes, estima que 60% dos resíduos que suas equipes recolhem são provenientes de comunidades 

localizadas no entorno das rodovias. 

A conscientização do motorista e dos moradores do entorno das rodovias é essencial para 
diminuição do número de acidentes. A Ecovias até criou um programa com objetivo de in-
centivar moradores de comunidades da região de Planalto, por onde passa a Rodovia dos 
Imigrantes, a fazer o descarte correto do lixo. Com responsabilidade, consciência, e preven-
ção os usuários podem pegar a estrada mais certos de que terão uma boa viagem. 

  

Fonte: Portal Estado de São Paulo 
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“Em ninho de papagaio periquito 
não entra!” 

“Dia de pobre é o dia seguinte” 

“Pense bem antes de fazer, talvez 
não haja outra chance!” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
novembro 

2014 

1 Horas-homem de exposição ao risco  28.097 

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 621.342 

9 Média de consumo de combustível - Km/l      2,879  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Mensagem de final de ano 
Se encerra mais um ano de muita luta. Tivemos nova-

mente um grande evento da democracia, que foi a rea-

lização das eleições estaduais e federais. 

Nosso país passou por muitas diversidades no campo 

da economia. Nunca foi tão importante a reorganiza-

ção e a revisão de estratégias nas empresas, para que 

pudéssemos enfrentar,  outra vez, as dificuldades de 

um mundo globalizado e permanecermos competiti-

vos para prosperar.  

Agradecemos a todos pela parceria! 

Equipe da IDF Transportes. 

Metáfora: o dinheiro 

Ele pode comprar uma casa, mas não um lar. 

Ele pode comprar uma cama, mas não o sono. 

Ele pode comprar um relógio, mas não o tempo. 

Ele pode comprar um livro, mas não o conhecimento. 

Ele pode comprar roupas, mas não o respeito. 

Ele pode comprar um remédio, mas não a saúde. 

Ele pode comprar sangue, mas não a vida. 

Ele pode comprar amigos, mas não amizade. 

Ele pode comprar um lugar tranquilo, mas não a paz. 

Ele pode comprar sexo, mas não o amor. 

Humor 


