
Volume1, edição 76 

01 de setembro de  2015 
B
o
le

ti
m

 I
nf

o
rm

a
ti
vo

 “
no

 t
re

ch
o
” 

Impresso em papel reciclado página 1 

Agenda: 
 Dia da Amazônia: 05 setembro 

 Dia da Independência do Brasil: 07 de setembro 

 Dia do Cliente:  15 de setembro 

 Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio e dia Nacional do 

Caminhoneiro: 16 de setembro 

 Dia dos Símbolos Nacionais: 18 de setembro 

 Semana Nacional do Trânsito: de 18 a 25 de setembro 

 Dia do Gaúcho e da Revolução Farroupilha: 20 de setembro 

 Dia da Nacional Luta das Pessoas com Deficiências: 21 de setembro 

 

 

 

 O Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência foi ins-
tituído pelo movimento social em Encontro Nacional, em 1982, com 
as entidades nacionais, mas foi somente oficializado em 2005, pela 
Lei Federal nº 11.133/2005. 

 No Brasil, segundo o IBGE, 14,5%  da população tem algum 
tipo de deficiência (algo em torno de 24,5 milhões de pessoas). Os direitos dos deficientes 
estão garantidos na Constituição Federal de 1988 e o Brasil tem  legislações avançadas sobre 
os direitos das pessoas com deficiência, das quais pode-se destacar: 

Lei Federal  nº 7.853, de 24/10/1989, dispõe sobre a responsabilidades do poder público 
nas áreas da educação, saúde, formação profissional, trabalho, recursos humanos, acessibilida-
de aos espaços públicos, criminalização do preconceito. 

Lei Federal  nº 8.213, 24/07/1991, dispõe que as empresas com 100 (cem) ou mais empre-
gados devem empregar de 2% a 5% de pessoas com deficiência. 

Lei Federal  nº 10.098, de 20/12/2000, dispõe sobre acessibilidade nos edifícios públicos ou 
de uso coletivo, nos edifícios de uso privado, nos veículos de transporte coletivo, nos siste-
mas de comunicação e sinalização, e ajudas técnicas que contribuam para a autonomia das 
pessoas com deficiência. 

Lei Federal nº 10.436, 24/04/2002, dispõe sobre  o reconhecimento  da LIBRAS-Língua 
Brasileira de Sinais para os Surdos. 

 No entanto, como de praxe em outras áreas, a maioria das normas nacionais ficam 
apenas no contexto do “abstrato”, não executamos o que está determinado ou, se executa-
mos, é só aquilo que serve de melhor interesse individual ou de determinados interesses. 

 Os direitos reivindicados pelos portadores de deficiência não deixam de ser simples: ir 
e vir pelas ruas das cidades, frequentar lugares públicos sem a obrigação de entrar pela porta 
dos fundos, ou assistir a espetáculos na última fileira, por não haver espaço acessível a uma 
cadeira de rodas, conseguir colocação no mercado de trabalho de acordo com as suas habili-
dades. 

 Seriam reivindicações simples se houvesse, por parte das empresas e do poder públi-
co, uma atenção especial ao que é indispensável para que os deficientes possam viver mais 
dignamente. 

 O preconceito e a discriminação devem ser combatidos ininterruptamente. Quem dis-
crimina ignora que as deficiências apontadas nos demais são, em outra escala e em outra di-
mensão, as mesmas que carregamos conosco. Se não possuímos alguma deficiência "física", 
certamente temos outras deficiências – de caráter, morais, éticas ou semelhantes – que nos 
tornam também deficientes. 

 Quem discrimina se coloca, equivocadamente, em um plano superior às outras pesso-
as, desconhecendo, ou fingindo desconhecer, que todos somos mais ou menos aptos a exer-
cer alguma função ou atividade. 

 

 
 Fontes: Brasil Escola, CUT, Soleis e Portal São Francisco.          

Dia Nacional da Luta das Pessoas com 
Deficiência 
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Fonte: DENATRAN 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSI-

TO 2015 

TEMA: “Década Mundial de Ações para a 

Segurança do Trânsito – 2011/2020: Seja 

VOCÊ a mudança no Trânsito .” 
 

 

 

 

Prevista na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – , a Semana Nacional é come-
morada entre os dias 18 e 25 de setembro, com a finalidade de conscientizar a sociedade, com vistas à internali-
zação de valores que contribuam para a criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso 
com a "valorização da vida" focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir o 
direito de ir e vir dos cidadãos. 

 

O Departamento Nacional de Trânsito como órgão máximo executivo de trânsito da União, tem por missão 
cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e estabelecidas pelo CONTRAN, mas também procura 
levar para a sociedade brasileira uma nova forma de ver, entender e fazer trânsito. Um dos grandes objetivos des-
te Departamento é mostrar que trânsito é uma questão de cidadania e que faz parte do dia a dia de todas as pes-
soas, assim, estamos sempre convocando toda a sociedade para refletir sobre 
a importância de um comportamento mais responsável e mudar de uma vez 
por todas a atitude no trânsito. 

As ações realizadas pelo Ministério das Cidades/DENATRAN vem contri-
buir com a Década Mundial de Ações para Segurança no Trânsito, visando 
diminuir o numero alarmante de pessoas que perdem a vida em acidentes de 
trânsito. 

 

O Governo Federal quer sensibilizar e conscientizar toda a população sobre 
os altos índices de mortes e feridos em ruas e rodovias brasileiras. 

É importante alertar que para mudar esse quadro dependemos da mudança 
de atitude de todos os atores no trânsito (pedestres, ciclistas, passageiros e 
condutores). O ator do trânsito deve ser tratado como alguém que tem o poder de decidir o seu destino e que é 
responsável pelas próprias ações e vai sofrer as consequências de suas escolhas. 

 

Cada um de nós é responsável por mudanças de atitudes no trânsito para que possamos cada vez mais PRESER-
VAR VIDAS. 

  

 

IDF Transportes comemora a Semana Nacional do Trânsito 

Desde 2009 a IDF comemora essa semana com eventos incluindo palestras, distribuição de materiais educativos 
e com a presença de profissionais de saúde trazendo dicas e tirando dúvidas dos condutores. Os eventos sempre 
se realizaram em locais de grande concentração de condutores, nas instalações de embarcadores clientes da IDF. 

 

 

 
Fonte: DENATRAN 
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Dicas de saúde no trânsito que podem evitar grandes e pequenos traumas 
No trânsito, qualquer descuido pode causar um acidente ou até mesmo uma lesão cor-
poral. Portanto, adotar posturas corporais corretas pode contribuir para evitar lesões 
mais graves, em caso de acidentes. 

De acordo com o médico ortopedista e presidente do IOS (Instituto Ortopedia & Saú-
de), Fábio Ravaglia, o motorista que dirige com a postura corporal incorreta pode, em 
uma simples colisão, se machucar seriamente, além de ter como consequência vários 
problemas de saúde, como lombalgia, hérnia de disco, tendinite e bursite nos ombros. 

Por isso, é importante se acomodar corretamente no banco do carro. A distância entre 
o banco e os pedais deve permitir que os joelhos fiquem flexionados, de forma que, ao 
acionar os pedais, eles também continuem levemente flexionados. 

O tronco deve ficar reto e apoiado no encosto e a distância do volante é calculada pelo 
tamanho dos braços. Para isso, estique os braços para frente e encoste o pulso no volante. Já o encosto de cabeça do banco 
deve ficar na parte posterior do crânio, acima da nuca, em linha com a altura dos olhos.  

Motociclistas 

Para os motociclistas a postura correta pode melhorar tanto a pilotagem como o conforto e até a saúde do piloto. Para isso, 
é ideal que o motociclista se sinta bem para permanecer atento e pilotar com segurança. 

Para manter uma postura adequada, a dica é manter sempre a posição da cabeça na vertical, os ombros relaxados, as mão 
centralizadas, segurando a manopla, e os pulsos um tanto mais baixos em relação às mãos. 

Os glúteos devem ficar mais próximos do tanque de gasolina e os pés paralelos ao chão, com o pé direito sobre o pedal do 
freio traseiro e com os saltos dos sapatos encaixados nas pedaleiras. 

Ciclistas 

Até mesmo para pedalar, o que aparentemente parece ser muito simples, é preciso se cuidar para não sentir dores. Para 
ajustar a bicicleta, a fim de possibilitar uma postura correta, é preciso ficar em pé ao lado da bicicleta e ajustar o banco na 
altura do quadril, com leve inclinação para frente ou em paralelo com o chão. 

A altura do guidão deve permitir que as costas fiquem eretas e os braços relaxados, mas não muito próximos ao corpo, pa-
ra não sobrecarregar as articulações. Já os joelhos devem ficar sempre abaixo das mãos durante as pedaladas. 

Fontes: InfoMoney  

Deveres do Condutor Defensivo 
Conhecer as leis e a sinalização de trânsito e obedecê-las sempre, em qualquer local e 
horário. 

Usar sempre o cinto de segurança e os demais equipamentos obrigatórios e mantê-los 
em boas condições de uso. 

Conhecer o veículo que está dirigindo e saber usá-lo corretamente (consulte o manual 
do proprietário). 

Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento e abastecido de combustível, além de observar os de-
mais fluídos existentes. 

Prever situações inesperadas, ficar atento e ser capaz de evitar acidentes. 

Ser capaz de tomar decisões corretas com rapidez nas situações de perigo e executá-las. 

Nunca aceite desafios e provocações de motoristas irresponsáveis; deixe os "apressadinhos" passarem. 

Não dirigir cansado ou com sono, sob o efeito do álcool, drogas, remédios ou qualquer substância tóxica. 

Não confie apenas na sua habilidade; os instrumentos do painel do veículo ajudam a tomar as decisões certas. 

Procure ver tudo que está acontecendo à sua volta e certifique-se de que todos estão vendo o seu veículo e a sinaliza-
ção que estiver usando, de forma correta. 

"Direção Defensiva" é dirigir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições ad-
versas, que encontramos nas vias de trânsito. 

A "Direção Defensiva" é indispensável no aperfeiçoamento de motoristas. Trata-se de uma forma de praticar, no uso 
de seu veículo, uma maneira de dirigir mais segura, reduzindo a possibilidade de ser envolvido em acidentes de trânsi-
to, apesar das condições adversas. 

                                                                                                                                                  Fonte: DENATRAN 
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“Quem comprar o que não precisa, 
venderá o que precisa” 

“A coisa mais difícil para o ser 
humano é conhecer a si próprio” 

“A árvore que está sendo cortada 
observa com tristeza que o cabo do 
machado é de madeira!” 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL agosto/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  14.413 

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 331.235 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Dia Nacional do Caminhoneiro 

Instituído pela Lei Federal Nº 11.927, de17 da abril de 2009, o dia 16 de setembro é o Dia do 
Caminhoneiro. 

Embora existente desde 2009, essa data é pouco conhecida e comemorada. O dia 25 de julho, 
dia de São Cristóvão e dia do Motorista, é a data mais conhecida e comemorada pelos profissio-
nais e pela população em geral.  

Assim como muitas profissões, essa categoria de condutor profissio-
nal vem lutando pelo seu reconhecimento e espaço social. A partir da Lei Federal 12.619/12 
(alterada pela 13103/15), que reconheceu a profissão de condutor profissional, existem vários 
movimentos para a adequação dessa lei à realidade prática que vem enfrentando nas rodovias e 
estradas do país.  

Muitas vezes vítimas de roubos e furtos, de preconceitos e de até extorsão por parte de agentes 
públicos, o caminhoneiro escoa a maior parte da produção brasileira. 

Fonte: Senado Federal 

Reflexão 
 
Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com 

um pão, e, ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai 

embora com um. 

Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com 

uma ideia, e, ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um 

vai embora com duas. 

Provérbio chinês 

 

 

Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais; somos 

também, o que lembramos e aquilo de que nos esquecemos; 

somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, 

os impulsos a que cedemos..."sem querer”. 

Sigmund Freud 

Humor 


