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Agenda: 
 Dia da Vacina BCG: 01de julho 

 Dia do Bombeiro: 02 de julho 

 Dia Internacional do Cooperativismo: 04 de julho 

 Dia da Liberdade de Pensamento: 14 de julho 

 Dia de Proteção das Florestas: 17 de julho 

 Dia Nacional da Caridade: 19 de julho 

 Dia Internacional da Amizade: 20 de julho 

 Dia do Colono, do Motorista, do Escritor e de São Cristóvão: 25 de julho 

 Dia do Agricultor: 28 de julho 

 

 

 

No dia 17 de julho comemora-se o dia da proteção às florestas.  

O Curupira é um personagem folclórico que protege as flores-
tas, é de origem indígena, da tribo dos tupi-guaranis, e habita 
matas e florestas do Brasil. 

 

Essa lenda é muito antiga, desde a época do descobrimento do Brasil, o padre José de Anchi-
eta certa vez descreveu em carta que nas terras brasileiras existiam demônios que atacavam os 
índios, chamados de Curupira. 

 

O Curupira possui forma de menino, que protege florestas e animais dos caçadores e destrui-
dores da natureza. Além da proteção, tem o poder de ressuscitar os animais mortos pelos ho-
mens. 

 

Seus cabelos são avermelhados, as orelhas grandes e pontudas, mas o que mais chama a aten-
ção são os pés virados para trás, deixando-o com uma aparência muito estranha. Quem tenta 
seguir seu rastro acaba errando o caminho, indo para o lado contrário. 

 

Na lenda do Curupira é contado que ele transforma filhos e esposas dos caçadores em presas, 
para que estes sejam sacrificados. Outra travessura do menino é quebrar os machados de ho-
mens que derrubam árvores. 

 

Além disso, a forma mais impressionante de assustar os caçadores e predadores da natureza é 
através de gritos, uivos e assobios que emite, apavorando-os, fazendo-os correr assustados 

das florestas, enquanto o menino travesso dá muitas gargalha-
das. 

 

Na verdade, hoje em dia, os protetores das florestas são diver-
sos profissionais, como os engenheiros florestais, os agrôno-
mos, os biólogos, os educadores e gestores ambientais, etc. 
Eles são responsáveis por cuidar e fazer a preservação do pla-
neta todos os dias, desenvolvem projetos contra o desmata-
mento de áreas ou para salvar espécies animais que estão em 
extinção. 

A natureza é vida, é ela quem fornece o ar que respiramos, a chuva que abastece nossos rios, 
fazendo aumentar a quantidade de água nos mesmos, possui um ciclo de vida natural entre 
plantas e animais. 

Hoje já sentimos efeitos do que fizeram ontem, no amanhã o que restará para as próximas 
gerações?  

 
 Fonte: Brasil Escola          

Dia da Proteção às Florestas 
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A partir do dia 1º de julho os pedágios das rodovias concedidas de São Paulo 
sofrerão reajustes que variam entre 4,11% e 8,47%, dependendo da rodovia e 
do trecho. O reajuste acompanha variação do IGP-M (Índice Geral de Preços 
do Mercado) – 4,11% – ou do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo) – 8,47% -no acumulado dos últimos 12 meses. O atrelamento a 

cada indicador é determinado pelos contratos firmados em cada um dos dois lotes do Programa Estadual de 
Concessão de Rodovias de São Paulo. 

Terão o maior reajuste os trechos Oeste e Sul do Rodoanel Mario Covas e as Rodovias D. Pedro I, Raposo Ta-
vares, Marechal Rondon (Oeste e Leste) e Ayrton Senna/Carvalho Pinto. 

Já o reajuste de 4,11% será praticado nas seguintes rodovias e trechos ligados a 12 concessionárias: Autoban 
(Anhanguera-Bandeirantes), Tebe (SP-326, SP-351, SP-323), Vianorte (SP-325, Anel Viário de Ribeirão Preto), 
Intervias (Laércio Côrte), Centrovias (Washington Luís), Triângulo do Sol (SP-333, SP-310 e SP-326), Autovias 
(Antônio Machado Sant’Anna), Renovias (SP-215, SP-340), ViaOeste (Castelo Branco), Colinas (SP-075 e SP-
127), SPVias (Francisco Alves Negrão) e Ecovias (Anchieta/ Imigrantes). 

 
 Fonte: Diário SP          

Pedágios de rodovias concedidas de SP 
sofrerão reajuste de até 8,47% 

 

 

 

Depois de passar por auditoria nos dias 16 e 17  de junho, a IDF Transportes 
recebe o Certificado de Conformidade com o SASSMAQ ( Sistema de Avalia-
ção de Segurança Saúde, Meio ambiente e Qualidade). 

Neste ano entrou em vigor a 3ª edição do sistema,  elaborado pelo ABIQUIM (Associação Brasileira de 
Indústrias Químicas); a atual edição foi revisada e ampliada no intuito de abranger e contextualizar-se 
com a realidade do transporte de cargas do país.         

IDF renova o certificado de conformidade 
com o SASSMAQ 

 

 

 

 

Uma mega operação realizada  em rodovias de São Paulo, denominada “Operação 
Cronotacógrafo”, examinou o instrumento de veículos de carga e de pesagem em ro-

dovias e empresas de transporte e reprovou 124 (26,4%) dos 470 veículos fiscalizados, sendo a maioria das mul-
tas aplicadas por falta de certificado de verificação. 

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro o uso e a avaliação do aparelho são obrigatórios. A verificação 

do equipamento é realizada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial 

(Inmetro) ou em Postos de Ensaios credenciados. Em São Paulo o responsável é o Ipem-SP. 

Muitos não fazem a aferição obrigatória e rodam com o instrumento irregular. O descumprimento das normas 
pode resultar em autuações e retenção do veículo. 
         

Fonte: IPEM-SP 

Operação cronotacógrafo 
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 Direção sustentável 
 Ser sustentável é o novo jeito de dirigir! Descubra se você é um motorista 

consciente e faça um trato de responsabilidade com o meio ambiente. 

REDUÇÃO DE POLUENTES 

A relação consumo/poluição é direta. Ou seja, quanto mais você consome combustível, mais você contribui para 

o aquecimento global. Veja como reduzir o impacto do uso do automóvel no seu dia a dia: 

 - Ao ligar o motor, não acelere. Isso desperdiça combustível, além de aumentar o desgaste das peças. Se houver 

dificuldade em dar a partida é sinal que o motor está desregulado. Nesse caso, procure uma oficina de sua confi-

ança. 

 - Não dirija em alta velocidade. O consumo a 100 km/h pode ser até 20% maior do que a 80 km/h. 

 - Se for parar por mais de 2 minutos, desligue o motor. 

 - O ar-condicionado ligado pode aumentar em até 20% o consumo de combustível. Alterne seu funcionamento 

com a ventilação. 

 - Calibre sempre os pneus. Se estiverem abaixo da pressão ideal, haverá aumento no consumo. Pressões diferen-

tes das indicadas pelo fabricante, além do aumento de consumo e desgaste, pode influenciar nas frenagens e esta-

bilidade do veículo. 

 - Para evitar a evaporação do combustível, estacione sempre em sombras. 

 - Faça todas as revisões programadas pelo manual do proprietário. Assim seu carro estará com o consumo de 

óleo, de combustível e de gases sempre regulados e emitidos dentro dos padrões. 

 - Só abasteça em postos de confiança para evitar combustível adulterado. 

 TROCA DE PEÇAS E CERTIFICAÇÃO DAS OFICINAS 

 Segundo o Instituto de Qualidade Automotiva (IQA), o trabalho de separação de resíduos e descarte correto de 

peças numa oficina mecânica começa com a conscientização dos seus colaboradores. Na próxima vez em que 

estiver na sua oficina, fale com seu mecânico e verifique se o estabelecimento está de acordo com os itens lista-

dos abaixo. 

 - Água com óleo: a mistura, cheia de impurezas, pode acabar no esgoto, comprometendo o saneamento público. 

Por isso, as oficinas devem ter caixas decantadoras, que fazem o trabalho da separação. Assim, é possível elimi-

nar a água limpa normalmente e encaminhar o óleo à coleta seletiva. 

 - Peças sólidas: o estabelecimento deve manter um local separado para o armazenamento das peças descartadas, 

até que elas sejam recolhidas pela empresa de sucata. Em hipótese nenhuma esses itens podem ser depositados 

no lixo comum. 

 - Óleos usados: o líquido deve ser recolhido por empresas credenciadas pelo Ministério do Meio Ambiente, que 

refinam o produto novamente e pagam à oficina por isso. 

 - Panos sujos: quando limpos constantemente, costumam durar bastante. Na hora do descarte, os paninhos tam-

bém devem ser separados de plásticos, metais e papéis. 

 - Baterias: compostas de chumbo altamente tóxico ao ambiente, as peças devem ser devolvidas (após seu esgota-

mento) pela oficina à rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes. 

 - Pneus: assim como acontece com a maioria dos produtos automotivos, os pneus também são de responsabili-

dade dos fabricantes. As grandes marcas criaram a Reciclanip (www.reciclanip.com.br), entidade sem fins lucrati-

vos que recolhe pneus usados em mais de 460 pontos pelo Brasil e os destina corretamente para reciclagem. Os 

transportadores parceiros da IDF Transportes, poderão nos entregar os pneus inservíveis que eles serão destina-

dos adequadamente. 

 
Fontes:  Abril e Petrobras 
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“Falsos amigos? São piores que os 
inimigos!”  

“Esperando a crise passar”   

“Quem não chora não mama e 
quem não se mexe só vê a banda 
passar!” 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL junho/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  12.426 

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 326.300 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Oração do motorista 

 Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, pru-

dência e perfeito controle, para que eu possa fazer uma 

boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu que és o 

autor da vida, fazei que eu não sofra nenhum acidente, 

não fira ninguém e nem seja causa de morte. Desperta, 

Senhor, em mim, sentimentos de bom samaritano e de 

Simão Cireneu. Dá-me calma e paciência no tráfego difí-

cil. Protege-me de toda imperícia, de todo acidente e de 

toda desgraça. juntamente comigo, ampara os meus com-

panheiros de viagem. Ensina-me a respeitar os sinais, a 

usar o veículo para o bem e a moderar-me no desejo da 

velocidade. Que a tua graça me acompanhe sempre nas 

minhas viagens. Amém! 

Humor 


