
No dia 12 de novembro, colaboradores da IDF Transportes participaram do simulado 
de acidente com caminhão transportando produtos perigosos, promovido pela unidade 

do SEST/SENAT de Porto Alegre. O evento simulava um abalroa-
mento entre uma carreta bitrem tanque, que transportava ácido sulfúri-
co, e uma carreta transportando toras de madeira. O simulado, que é 
promovido anualmente, tem o intuito de promover a integração dos 
mais diversos órgãos envolvidos nesse tipo de emergências, e as empre-

sas que transportam cargas e produtos que apresentam risco elevado. 
Além das autoridades competentes (60 agentes), como por exemplo, 
Corpo de Bombeiros, Fiscalização Municipal, Estadual e Federal de 
trânsito, SAMU, órgãos ambientais e de Defesa Civil, o evento con-
tou com um contingente de mais de 250 observadores, entre convi-
dados e curiosos. Na simulação o motorista da carreta de toras, re-
presentou ter um mal súbito, descontrolando o veículo e abalroando 
o tanque, que vazou 5 mil litros de água (simulando o corrosivo). 

Além do condutor, foram mais três vítimas que ficaram em meio as toras, aumentando a complexidade da e-
mergência. O treinamento que durou pouco mais que duas horas, foi filmado e fotografado, para que, no dia 
16/11, os envolvidos pudessem fazer uma avaliação do atendimento e pensar em medidas de aperfeiçoamento, 
e também para correção das eventuais falhas, cumprindo-se assim com o objetivo principal da simulação. 
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01  de dezembro de 2009 

Agenda: 

Dia Internacional da Luta contra a AIDS : 01 de dezembro 

Dia Internacional do Portador de Deficiência : 03 de dezembro 

Declaração Universal Direitos Humanos : 10 de dezembro 

Natal: 25 de dezembro 
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Há um ponto de exploração sexual infantil a cada 
26,7 km 

Seja para comprar comida ou fumar crack, o fato é que milhares de crianças e adolescen-
tes estão espalhados pelas rodovias federais brasileiras oferecendo os corpos por até R$ 
2,00. No Brasil, há um ponto vulnerável à exploração sexual infantil a cada 26,7 quilô-
metros - isso considerando apenas os locais em que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
já flagrou ou recebeu denúncia de menores de 18 anos submetidos à prostituição -.  
O mapeamento da PRF apontou a existência de 1.819 pontos "vulneráveis" para a exploração sexual de meno-
res nas estradas. São postos de combustíveis, bares, boates, restaurantes ou mesmo acostamento. Trata-se da 
quarta edição do mapeamento feito pela PRF em parceria com a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), mas os dados gerais pouco variaram em relação à edição de 2007, com Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul encabeçando a lista em número de pontos, com 290 e 217 respectivamente - os dois Estados, no entanto, 
têm grandes malhas viárias federais. Levando em conta quantidade e extensão das vias, os piores são Distrito 
Federal, Rio Grande do Norte e São Paulo. 

 
A criança abusada:  
segundo a Sociedade Paulista de Psiquiatria Clínica (SPPC), a criança não é preparada 
psicologicamente para o estímulo sexual, e mesmo que não possa saber da conotação 
ética e moral da atividade sexual, quase invariavelmente acaba desenvolvendo problemas 
emocionais depois da violência sexual, exatamente por não ter habilidade diante desse 
tipo de estimulação. Criança que é vítima de abuso sexual prolongado, usualmente de-
senvolve uma perda violenta da auto-estima, tem a sensação de que não vale nada e ad-
quire uma representação anormal da sexualidade. A criança pode tornar-se muito retraí-
da, perder a confiança em todos adultos e pode até chegar a considerar o suicídio, prin-

cipalmente quando existe a possibilidade da pessoa que abusa ameaçar de violência se a criança negar-se aos 
seus desejos. 
Algumas crianças abusadas sexualmente podem ter dificuldades para estabelecer relações harmônicas com ou-
tras pessoas, podem se transformar em adultos que também abusam de outras crianças, podem se inclinar para 
a prostituição ou podem ter outros problemas sérios quando adultos. 
 

Leia mais em:   http://www.virtualpsy.org/infantil/abuso.html 



Os efeitos do aquecimento global no Brasil 

Toda a sociedade mundial está alarmada para as conseqüências catastróficas que o aqueci-
mento global pode provocar no mundo inteiro. A novidade agora é que entre os países 
mais prejudicados com o fenômeno está o Brasil. Mas o que, especificamente, pode acon-
tecer a nós brasileiros, por causa do aquecimento global no médio e longo prazo?  
Para Heitor Matallo, membro da Convenção das Nações Unidas para o Combate da De-

sertificação (UNCCD), um ciclo puxa outro. Se no Brasil, o meio ambiente já é degradado por meio de desmatamentos e erosões, os 
reservatórios de água irão diminuir, aumentando as áreas desertas. Com o avanço da temperatura global, será quase impossível viver 
nessas áreas em curto prazo, porém não impossível, uma vez que o corpo humano se adapta conforme as necessidades. Com isso, o 
ecossistema desta região ficará totalmente desequilibrado, permitindo a extinção de várias espécies de animais.  
Com o degelo das calotas polares, o nível do mar irá subir. Em longo prazo, o degelo das calotas fará os oceanos subirem até 4,9 me-
tros, cobrindo vastas áreas litorâneas no Brasil, além de provocar a escassez de comida, disseminação de doenças e mortes.  
A Organização Mundial da Saúde (OMS) atribui à modificação do clima 2,4% dos casos de diarréia e 2% dos casos de malária em todo 
o mundo. No nosso caso, a dengue poderá provocar uma epidemia nas regiões alagadas ou até mesmo em regiões planálticas, resultado 
da falta de definição das estações. Além disso, as ondas de calor, que com o fenômeno irão aumentar em proporção e intensidade, serão 
responsáveis por 150 mil mortes a cada ano em todo o mundo; no Brasil isso também será uma realidade.  
A incidência de furacões, que é praticamente inexistente no Brasil, poderá ser grande. Isso já está acontecendo aos poucos, principal-
mente na região Sul. O furacão Catarina, por exemplo, tinha ventos que variavam entre 118 km/h a 152 km/h.  
O primeiro passo para a solução deste problema talvez seja a conscientização. Desta forma, a  idéia de que não somos a última geração 
do planeta e não temos o direito de arruinar a vida de nossos descendentes deve proliferar em todos os níveis da sociedade. 

 
Fonte: brasilescola.com 
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Boletim da Defesa Civil informa situação de cida-
des atingidas por temporais no RS  
A Defesa Civil do Estado divulgou no dia 27/11/2009 o seu boletim com as informa-
ções referentes aos atendimentos ocasionados pelos temporais no RS. 

– O município de Três de Maio foi atingido por fortes vendavais, além de um, bem mais 
forte, na categoria tornado, provocando sérios danos em residências, escolas, pontes e 
pontilhões. Equipes da Defesa Civil do Governo do Estado continuam no local auxilian-
do na coordenação de assistência à população, como auxílio médico, realocação de mo-
radores, entre outras ações de apoio às comunidades. A Defesa Civil do Governo do 
Estado está, também, distribuindo cestas básicas, kits limpeza, além de colchões, cober-
tores, lençóis e travesseiros.  
– Da mesma forma, em Quaraí houve destelhamentos, com danos em escolas e residên-
cias. A Defesa Civil presta auxílio na região, além de distribuir cestas básicas, rolos de 
lonas, colchões, cobertores, lençóis e travesseiros.  
– Em Rosário do Sul, o nível do rio Santa Maria já baixou quase um metro. As pessoas atingidas são assistidas pela prefeitura, e a Defe-
sa Civil está na região auxiliando na realocação de pessoas, elaboração de documentos, além do monitoramento do rio. A Defesa Civil 
entregará nos próximos dias 3 toneladas de arroz às comunidades locais, além de cestas básicas, telhas, colchões, cobertores, lençóis e 
travesseiros.  
– Em Alegrete, a maioria dos desabrigados ainda se encontra em barracas próximas às suas casas, e mais de três centenas de pessoas 
estão em um ginásio. Equipes da Defesa Civil estão disponibilizando colchões e outros utensílios de dormitórios e, hoje, entregarão três 
toneladas de arroz às comunidades necessitadas. A Defesa Civil está atuando também na elaboração de documentos, transporte, cadas-
tramento de pessoas, além do monitoramento do rio.  
– A Defesa Civil do Governo do Estado continua atuando em outros municípios atingidos pelos temporais, entre eles Tramandaí e 
Camaquã. Neste último, ainda persiste problema na Ilha Santo Antônio, onde mais de 300 pessoas encontram-se no local, recebendo 
assistência diária através de transporte fluvial. As equipes estão alcançando cestas básicas, colchões e cobertores, além de kits de limpe-
za.  

– A Defesa Civil de Porto Alegre está monitorando o nível do rio Guaíba e em prontidão para o caso 
de necessidade de remoção de moradores das ilhas da cidade.  

– Já são mais de 72 municípios que decretaram situação de emergência, e os níveis de vários rios es-
tão acima dos níveis normais. 

– Situação dos municípios até agora: 5.052 pessoas desabrigadas; 16.274 pessoas desalojadas; 
15.870 residências danificadas; 292 residências destruídas; 08 óbitos. 
 
 

Fonte: www.ssp.rs.gov.br 



Dicas de saúde: a alimentação funcional e as cores dos alimen-
tos 
Para a nutrição funcional, os alimentos "falam" com os genes. Da mesma forma como algumas interferências 
externas - poluição ambiental, qualidade da água ou situações de estresse - contribuem para desenvolver do-
enças, os nutrientes e substâncias presentes na dieta trabalham para ajudar o corpo a funcionar melhor.  
Outra noção importante dentro da nutrição funcional é a de que a maioria das doenças degenerativas têm sua 
origem no mau funcionamento nos processos de desintoxicação e no sistema digestivo. Em outras palavras, 
as alterações da flora intestinal são os primeiros passos para enfraquecer o corpo e deixá-lo menos apto a 

combater doenças.  
A cor de cada alimento representa uma predominância de certos nutrientes e ou fitoquímicos, isto é, princípio ativo contido no alimen-
to capaz de trazer benefícios e prevenções das doenças.  
Quanto mais cor houver no prato seu prato, mais tipos de substâncias que ajudam a combater os radicais livres vão ser ingeridas, pois 
cada alimento nos dá um tipo diferente de antioxidante. O ideal é que se atinja no mínimo de 3-4 cores diferentes nas refeições princi-
pais como café da amanhã, almoço e jantar.  
É importante evitar a monotonia das cores. Caso já tenha pego uma folha verde escura, não perca tempo se esforçando para pegar ou-
tra. Tente acrescentar cores e não quantidades no seu prato. Ao final da montagem do prato certifique-se que as cores estão variadas, 
além de mais nutritivo, as cores deixam o prato mais atrativo. 
Fique atento aos benefícios de cada cor:  
Os alimentos laranja (cenoura, abóbora, batata doce, manga, tangerina), são ricos em vitamina A, vitamina 
C, betacaroteno assim como alguns fitoquímicos chamados de bioflavonóides, excelentes no auxílio de 
retenção hídrica e nos processos inflamatórios. A vitamina C atua como antioxidante e ajuda na síntese do 
colágeno da pele.  
Já os amarelos são ricos em vitamina A e antioxidantes como betacaroteno e luteína. Eles são ótimos para ajudar na manutenção dos 
tecidos e dos cabelos, além de beneficiar a visão noturna e aumentar a imunidade do organismo.   
A vitamina C também está presente nos alimentos amarelos, e atua como antioxidante e ajuda na síntese do colágeno da pele. Dos ali-
mentos amarelos, podemos destacar o abacaxi, ameixa, caju, carambola, damasco, mamão, milho, pimentão amarelo, melão, limão e 
grapefruit. O pimentão, tomate, beterraba, repolho roxo, maçã, morango, uva vermelha, melancia e cereja estão na classificação dos 
alimentos vermelhos e apresentam antioxidantes como o licopeno e a vitamina C. Ainda apresentam flavonóides, que são fitoquímicos 
antioxidantes que ajudam a prevenir as doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. 
Os alimentos vermelhos atuam na proteção contra diversas doenças e o stress. Além dos citados acima, podemos destacar também o 
caqui, framboesa, goiaba, pitanga e romã.  Para o espinafre, uva verde aspargos, brócolis, repolho, escarola e kiwi, que são os alimentos 
verdes, destaca-se a quantidade de clorofila, que é um potente energético celular, betacaroteno e luteína, ambos antioxidantes, folatos, 
vitaminas C e E, cálcio, ferro e potássio. Outros alimentos, além dos citados acima que podem ser destacados são: a acelga, alface, repo-
lho, salsa, agrião, chicória, couve, rúcula, pimentão verde, manjericão, abacate, abobrinha, quiabo, vagem, ervilha, limão e pepino.Por 
fim, temos os alimentos brancos, que são ricos em substâncias antiflamatórias, antifúngicas e antitumorais (protegem contra cânceres). 
Além disso, possuem substâncias como os compostos organossulfurados. Os alimentos que podem ser destacados são o alho e a cebo-
la, que são da família das liláceas.  

Fonte: minhavida.com.br 

"Tente acrescentar 
cores e não quanti-
dades no seu prato!" 

A importância da atividade física 
De acordo com os professores Bryant Stamford, da Universidade de Louisville, e John J. Duncan, do Cooper Institute for Aerobic Re-
search, a prática regular de atividade física é essencial para uma vida saudável, um corpo equilibrado e qualidade de vida. 
Com o objetivo de melhorar nossa qualidade de vida, eles prepararam uma lista com 10 ótimas razões para cairmos na malhação e dei-
xarmos de vez o sedentarismo. 
Confira a lista! 
Depressão: pessoas com um grau de depressão branda ou moderada e que praticam uma atividade física de 15 a 30 minutos em dias 
alternados, alcançam uma positiva variação de humor, já após a terceira semana de atividade. 
Ossos: exercícios regulares com pesos são fundamentais para a construção e manutenção de massa óssea. 
Envelhecimento: ao fortalecer os músculos e o coração, os exercícios podem ajudar a manter a independência física e a habilidade 
para o trabalho, retardando o processo de envelhecimento. 
Stress e ansiedade: atividade física libera os hormônios acumulados durante os momentos de stress, e também funciona como um 
tranqüilizante natural. 
Colesterol: praticar algum tipo de atividade física regular, aumenta os níveis de HDL (lipoproteína de alta densidade, o bom colesterol) 
no sangue, fator associado à redução de riscos de doenças cardíacas. 
Auto-estima: as pessoas que praticam atividade física regularmente sentem-se mais confiantes. 
Sono: quem pratica uma atividade física, cai no sono com mais facilidade, dorme profundamente, acorda restabelecido e tem uma quali-
dade de vida melhor. 
Doenças crônicas: os sedentários são duas vezes mais propensos a desenvolver doenças cardíacas. A atividade física regula a taxa de 
açúcar no sangue, reduzindo o diabetes. 
Capacidade mental: muitos estudos já mostraram que as pessoas que praticam algum tipo de atividade física têm reflexos mais rápi-
dos, maior nível de concentração e memória mais apurada. 
Câncer: as pesquisas sugeriram que mulheres sedentárias têm duas vezes e meia mais chances de desenvolver câncer nos órgãos do 
sistema reprodutor e ainda um risco duas vezes maior de ter câncer de mama. 
Sabemos quem nem sempre é possível praticar alguma atividade física, mas precisamos encontrar alguma maneira para nos exercitar. 
Razões para isso, não faltam, não é mesmo? 
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As “faces” da IDF 
Paulo Francisco Dias Souza Jr. 
(Paulinho), tem 31 anos, 12 anos de 
experiência no transporte, sendo que 
desses, 3 com a IDF. É Gremista, 
casado com a Sabrina, e seu passa-
tempo preferido é ver filmes. 
Alexandre Fagundes Hoffmann 
(Xandão), tem 32 anos, 10 anos com 
a IDF, 15 anos no transporte. Casa-
do com Juciara, e tem dois filhos, 
Vitória e Wany. Colorado, gosta de 
jogar cartas para se divertir. 

Esses dois condutores, hoje, são motoristas da frota da IDF, e muito nos 
orgulha trabalhar com eles. 
O recado que eles nos deixam é o seguinte: para que haja mais valorização 
dos profissionais do volante, primeiramente, os mesmos tem que colocar em 
prática todo o aprendizado que conseguiram com a experiência, somado a 
constante atualização,  ter mais educação, cuidar da apresentação pessoal, e 
valorizar mais a segurança, dirigindo   com responsabilidade. 

Com a palavra: o Gestor 
operacional da matriz  

Bem Caríssimos colaboradores: mais uma vez 
estamos chegando no final do ano, o cuidado 
nas estradas tem que ser redobrado, pois au-
menta o movimento de veículos na rodovias, 
estando todos nós mais vulnerável a qualquer 
situação, vamos usar o que aprendemos du-
rante o ano nas palestras, vamos continuar 
não dando carona nas estradas, principalmen-
te para menores, colaborando para que dimi-
nua a propagação de exploração sexual nas 
rodovias brasileiras. Conto com a total com-
preensão de todos, juntos faremos um Brasil 
melhor.  
“Não faça da direção uma arma, e sim o ca-
minho mais seguro para seu lar!” 

 

Ailson Iaruchewski 

      Paulinho                Xandão 
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“Dinheiro não traz felicidade,mas 
quando acaba leva ela!” 

“A vida não tem preço, mas a 
partir do momento que você age 
com imprudência, está colocando 
preço nela!” 

“Devo tanto que, se chamar alguém 
de meu bem, o banco toma! ” 

                    Fonte: ocarreteiro.com.br 

Frases de pára-choque 

Humor 

Dicas de direção defensiva 
Você conhece a energia cinética? Não? Você pode não conhecê-la, mas com certeza em algum momento de sua vida já sentiu o seu 
efeito. Falando a “grosso” modo, essa energia é aquela gerada e contida no movimento, é aquela que influencia na força do impacto. 
Para se ter um idéia mais clara: imagine-se caminhando em direção de uma parede, e, sem reduzir, colide com ela; com certeza sentirá o 
impacto dessa colisão. Agora imagine-se nessa mesma situação, porém, você está correndo! Nesse caso o impacto será o mesmo da 
situação anterior? Claro que não! Vejam que a única coisa que mudou nas duas situações é a velocidade de deslocamento. Portanto po-
de-se concluir que a energia cinética aumentará conforme aumentamos a velocidade. Claro que não vamos nos aprofundar no conceito 
físico do tema, mas, trazendo para a condução de veículos automotores, esse conceito prático torna-se fundamental. É justamente ele 
que explica porque um veículo trafegando em uma velocidade de 40 km/h por exemplo, que aparentemente está devagar, pode sofrer 
tantas deformações, e trazer tantas lesões aos ocupantes desprotegidos (sem o cinto). Segundo cálculos realizados no site do Programa 
Volvo de Segurança no trânsito (http://www.volvo.com.br/pvst/balanca/home.html), um indivíduo que tenha 70 kg, deslocando-se 
nessa velocidade, ira colidir com uma força aproximada de 2.600 kg, ou seja, uma força de 
impacto superior a duas toneladas a meia. 
O que mais preocupa, é que, mesmo com tantos exemplos, com tantas comprovações científi-
cas, muitos condutores insistem em não utilizar o cinto de segurança, em não regular adequa-
damente o banco, e enfim, não conduzir com responsabilidade. Se um corpo com 60 kg, a 40 
km/h, ficou com essa força, com quanto de força que o veículo ficará? Ou ainda, se estiver-
mos nos deslocando com maior velocidade, o impacto será o mesmo? E para finalizar, por 
quanto tempo vais continuar arranjando desculpas para não se proteger? Pense nisso! 
  

   


