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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. Foi criado pela Assembleia Geral das Na-
ções Unidas de 15 de dezembro de 1972 na Conferência de Estocolmo (Suécia), cujo 
tema central foi o Ambiente Humano. 
 
A Itália é o país anfitrião das celebrações deste ano e o tema de 2015 é o uso eficiente 
dos recursos, produção sustentável e consumo no contexto da capacidade de regenera-
ção do planeta, captando o slogan: "Sete bilhões de sonhos. Um planeta. Consuma com 
moderação! ". O slogan  foi escolhido através de votos em redes sociais no mundo todo, 
confirmando a natureza global desse dia. 
 
As celebrações do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2015 ,  foram organizadas na famo-
sa Exposição Universal, que  irá atrair mais de 20 milhões de visitantes. A Exposição de 
Milão é realizada de 1º Maio a 31 de Outubro e está prevista a participação de mais de 
140 países e um número significativo de organizações internacionais. 
 
A equipe das Nações Unidas decidiu comemorar o DMMA,  complementando o tema da 
Exposição: "Alimentar o planeta - Energia para a vida". Onde serão demonstradas tecno-
logias, ideias e soluções que podem ajudar a garantir alimentos saudáveis, seguros e 
disponíveis para todos, enquanto se respeita o planeta e seu equilíbrio. 
 
“É uma honra para a Itália para trabalhar com o PNUMA liderando as comemorações do 
Dia Mundial do Meio Ambiente 2015”, disse o ministro do Meio Ambiente italiano Gian 
Luca Galletti. “Este ano o Dia Mundial do Meio Ambiente vai centrar-se na necessidade 
de respeitar a capacidade do planeta e como gerenciar recursos de forma eficiente - são 
aspectos de grande importância, se queremos assegurar a prosperidade e o bem-estar 
de todos”. 
 
O vice-secretário-geral da Organização das Nações Unidas e Diretor Executivo do PNU-
MA, Achim Steiner, observou que "enquanto nos países industrializados uma grande par-
te do consumo de recursos ocorre, modos insustentáveis de consumo estão se espa-
lhando por todo do mundo, com a expectativa de que três bilhões de consumidores da 
classe média se juntar a população mundial em 2030 -. muitos deles procedentes de 
economias emergentes "  
     

          

Fonte: PNUMA 

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

 Dia de Corpus Christi: 04 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 

 Início do Inverno: 21 de junho 
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 Dicas de saúde 

Trânsito - muita calma nesta hora! 

O trânsito, em hora de pico, é um ótimo teste para saber a quantas andam o seu auto controle. Você tem duas opções: ou se transforma 
num cidadão nervoso e irritado, ou mantém a calma e paciência. 
A segunda opção parece ser a mais saudável! 
 
Algumas dicas podem auxiliá-lo: 

 Saia de casa com um tempo razoável de antecedência para evitar que até os semáforos o irri-
tem.  

 Escolha caminhos alternativos. Trafegar por avenidas movimentadas durante o horário de 
pico é aumentar as chances de se aborrecer.  

 Se você já saiu aborrecido de casa, prefira pegar um táxi ou ônibus. Quando estamos mal 
emocionalmente, nossa atenção e concentração ficam prejudicadas.  

 A música ambiente no carro pode ser um bom recurso para ajudar no relaxamento. Mas evite 
manter o volume mais alto que o barulho da rua.  

 Procure mentalizar boas coisas enquanto espera aliviar o tráfego. Mas não esqueça que você 
precisa estar atento ao movimento.  

 Planejamento das férias, final de semana, listas de compras de supermercado, podem ser fei-
tos mentalmente enquanto espera o carro da frente acelerar;  

 Não faça do seu carro uma armadura para você sair insultando os motoristas imprevidentes. 
Conte até dez antes de gritar ou fazer gestos obscenos. Quem sai perdendo é você.  

 Faça exercícios respiratórios. Inspire o ar, prenda-o por alguns segundos e solte-o pela boca. Isso ajuda a acalmar.  

 Evite manter o pé fixo na embreagem por muito tempo. Use o freio de mão por alguns instantes, enquanto espera a fila de carros 
andar ou o sinal abrir. Mova os pés para cima e para baixo, para não provocar dores.  

 Evite o celular quando estiver ao volante.  

Comer bem é o segredo da longevidade 

Se você quer chegar em forma à terceira idade, deve cuidar do que se está comendo desde cedo. Para isso, siga essa receita: 

 Não pule refeições e acostume-se a fracioná-las em lanches rápidos como frutas, iogurte e gelatina  

 Em sua salada, combine as cores dos legumes e verduras, pois alguns são mais completos em nutrientes 
do que outros  

 O consumo de legumes, verduras e frutas e cereais integrais deve estar em primeiro lugar na sua dieta  

 Coma frutas. As mais saudáveis são mamão, laranja, manga, caqui, acerola e melão  

 Diminua a quantidade de gordura ingerida. Prefira carnes magras e leites desnatados. Afasta-se das fritu-
ras.  

 Reduza o consumo de açúcar refinado  

 Evite a ingestão de álcool e diminua o consumo de cafeína  

Beba muita água e mantenha o organismo hidratado 

Cuidados para entrar em forma sem riscos 

Antes de fazer qualquer exercício físico, é importante fazer uma avaliação física com-
pleta. Boa parte das academias de ginástica dispõem de profissionais especializados em 
medicina esportiva, mas se você pretende fazer exercícios físicos sozinho, converse com seu médico. 
Na avaliação física, além de perguntas sobre o seu histórico de saúde, é pedido um teste de 
resistência feito na esteira - acompanhado de equipamentos que medirão a sua capacidade 
respiratória e cardíaca. O teste de resistência consiste em correr por alguns minutos em uma 
esteira com o acompanhamento de um equipamento que mede o número de batidas do cora-
ção. No teste de força, o avaliado usa alguns exercícios com pesos, levantando-os ao máximo 

suportado pelo seu corpo. 
Depois dos 35 anos, o ideal é fazer um check-up completo antes de começar a fazer atividade física. É importante 
saber se você tem algum problema cardiovascular ou nas articulações, para evitar que os exercícios, ao invés de bene-
fícios, só piorem seu estado de saúde. 
Aproveitar todas as vantagens que a atividade física traz para a nossa saúde depende da progressividade. Comece devagar e, aos poucos, 
aumente o ritmo. Você deve obedecer seus limites. Faça alongamentos e aquecimento antes de começar e ao final, repita a sessão de 
alongamento. Se começar a sentir dores, procure ajuda médica. 

Fonte: Unimed 

http://4.bp.blogspot.com/_2FA51khZpmM/RuE5wySBR8I/AAAAAAAAAHo/oHo_1aRau-k/s1600-h/saude-dicas-saladas.jpg
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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 adolescentes. São várias palestras, bate-
papo e  distribuição de materiais dentro da programação 
anual de treinamentos. 

De 14 a 20 de maio, aconteceu um ciclo de bate-papo sobre “Dia Na-
cional de Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, 
abordando a importância desse dia e sobre as nossas posturas frente a 
esse tema. 

Ao total foram 49 participantes entre condutores e colaboradores.                

IDF Transportes celebra o Dia Nacional de Combate a 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes  

CONTRAN regulamenta a nova Lei do motorista  

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), através da Resolução 525/2015, regula-
menta a jornada de trabalho dos motoristas profissionais, detalhando os procedimentos para 
a fiscalização sobre as horas de descanso obrigatórias, previstas na Lei 13.103/15. 

As medidas valem para o motorista profissional dos veículos de transporte e de condução de 
escolares, de transporte de passageiros com mais de 10 (dez lugares) e de carga com peso bruto total superior a 
4.536 Kg. 

O controle do tempo de direção e descanso será feito pelo cronotacógrafo, que deve possuir a certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). 

A Resolução permite que a fiscalização seja ser feita também pelo registro manual da jornada, por meio de diário 
de bordo ou ficha de trabalho. O descumprimento da norma é uma infração média, sujeita a multa de R$ 85,13 e 
retenção do veículo. Caso haja reincidência do motorista no período de doze meses, a infração torna-se grave. 

É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de cinco horas e meia, ininterruptas, fazendo 30 minutos de 
descanso a cada seis horas de condução.  

Já para a condução de veículo rodoviário de passageiros, serão observados trinta minutos para descanso a cada 
quatro horas na condução, sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de direção. 

O condutor é obrigado, dentro do período de vinte e quatro horas, a observar o mínimo de onze horas de des-
canso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo, observadas, no primeiro período, oito horas ininterrup-
tas de descanso.  

  Fonte: DENATRAN 
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INDICADORES SSMAQ GERAL maio/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  16.854 

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 399.225 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Não diga tudo o que sabes 
Não faças tudo o que podes 
Não acredite em tudo que ouves 
Não gaste tudo o que tens 
Porque: 
Quem diz tudo o que sabe, 
Quem faz tudo o que pode, 
Quem acredita em tudo o que ouve, 
Quem gasta tudo o que tem; 
Muitas vezes diz o que não convém, 
Faz o que não deve, 
Julga o que não vê, 
Gasta o que não pode.    

Provérbio Árabe 

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 

“Sou o resultado daquilo que eu 
penso de mim mesmo!” 
 

“Quanto mais eu rezo, mais assom-
bração me aparece!” 

 
“Muitos são os chamados, poucos são 
os escolhidos!” 

“Rastreado por Deus!” 

Frases de parachoque 

Humor 


