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Agenda: 
 Dia da Natureza e de São Francisco de Assis: 04 outubro 

 Dia do Deficiente Físico: 11 de outubro 

 Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças: 12 de outubro 

 Dia do Professor: 15 de outubro 

 Dia Mundial da Alimentação e do Instrutor de Trânsito:  16 de outubro 

 Dia do Médico: 18 de outubro 

 Dia da Democracia e do Dentista: 25 de outubro 

 Dia de São Judas Tadeu: 28 de outubro 

 

No dia 15 de outubro de 1827 (dia consagrado à educadora Santa 
Tereza D’Ávila), Dom Pedro I baixou um Decreto Imperial que criou 
o Ensino Elementar no Brasil. Pelo decreto, “todas as cidades, vilas e 
lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras”. Esse decreto fala-
va de bastante coisa: descentralização do ensino, o salário dos profes-
sores, as matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até como os professores deveriam 
ser contratados. A ideia, inovadora e revolucionária, teria sido ótima - caso tivesse sido cumprida. 

Mas foi somente em 1947, 120 anos após o referido decreto, que ocorreu a primeira comemoração de 
um dia dedicado ao Professor. 

Profissão que sofreu uma grande desvalorização ao passar do tempo, ser professor é uma questão de 
paixão e vocação. Houve uma época que esse profissional era reconhecido no seio social; responsável 
pela educação “formal” das pessoas, encontra-se, muitas vezes, em situações desconfortáveis e confli-
tantes pela falta da educação “social” de seus alunos, aquela educação que deveria ser ensinada em casa 
pelos responsáveis. A falta de amparo governamental e a falta de educação social da pessoas, vem aos 
poucos “minando” a sala de aula e refletindo diretamente na educação acadêmica. 

O Dia do Professor no mundo 

 Malásia 

16 de maio é o Dia do Professor (malaio: Hari Guru) na Malásia. 

Turquia 

O Dia do Professor (em turco: Öğretmenler Günü) é comemorado em 24 de novembro na Turquia. O 
dia 24 de novembro foi dedicado aos professores por Kemal Atatürk. Atatürk achou e declarou que 
aquela nova geração seria criada por professores. (turco: "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak-
tır." - M. Kemal Atatürk) 

Albânia 

Na Albânia, o Dia do Professor é um feriado não oficial em 7 de março, um dia antes do Dia das Mães 
(8 de março). 

China 

O Dia do Professor foi primeiramente instituído na Universidade Central Nacional em 1931. Foi ado-
tado pelo governo central de Taiwan em 1932 e em 1939 o dia foi transferido para 28 de setembro, 
que é o dia do aniversário de Confúcio. Foi extinto pelo governo da República Popular da China em 
1951 e restabelecido em 1985 sendo que o dia foi novamente mudado para 10 de setembro. Atualmen-
te mais e mais pessoas estão fazendo esforços para retornar o Dia do Professor para o dia de nasci-
mento de Confúcio. 

República Tcheca 

Na República Tcheca, o Dia do Professor (Den učitelů) é um feriado não oficial, comemorado em 28 
de março, aniversário de Jan Ámos Komenský (Comenius). As crianças levam flores para seus profes-
sores. Representantes do governo utilizam este dia para demonstrar agradecimento a esta profissão e 
premiar os melhores professores. 

Irã 

O Dia do Professor no Irã é comemorado em 2 de maio (Ordi,behesht 12, no calendário iraniano). 

América Latina 

O Dia Internacional do Professor na América Latina é 11 de setembro, em comemoração ao dia da 
morte de Domingo Faustino Sarmiento, um político argentino e pedagogo respeitado. Esta data foi 
estabelecida na Conferência Interamericana sobre Educação de 1943, no Panamá.  

Fonte: Wikipédia          

Dia do Professor 
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Mitos e Manias no Transporte de Cargas 
Em seu trabalho, o Engenheiro Mecânico Rubem Penteado de Melo, relaciona dezoito atitudes que estão intimamente liga-
das à prática na condução e manutenção de veículos pesados. Elas estão associadas, geralmente, ao senso comum, levando 
ao praticante ao risco na segurança, na vida útil de seu equipamento e ao aumento de consumo de combustível (ao invés de 
economizar) em alguns casos.  

Observe a lista abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Transtech Iversur 
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Fonte:  Vida e Saúde 

CONTRAN muda exigências para o extintor de in-

cêndio e regulamenta a amarração de cargas 

 

Depois de vários adiamentos e polêmicas, a exigência da troca do extintor de incêndio da classe “BC” pelo “ABC” foi mo-
dificada pelo Conselho Nacional de Trânsito. A Resolução 556, que foi publicada no dia 17 deste mês, torna facultativo  o 
uso do  extintor  de  incêndio (qualquer),  para  automóveis, utilitários,  camionetas,  caminhonetes  e  triciclos  de  cabine  
fechada. Os demais veículos deverão portar os extinto “ABC” a partir de 1º de outubro de 2015. 

É importante lembrar que, nos casos facultativos, se o proprietário optar em portar o extintor de incêndio, ele deve seguir 
todas as exigências impostas pela regulamentação, ou seja, não poderá portar de forma diversa no veículo e nem extintores 
que não se enquadrem. 

Os veículos que transportam produtos perigosos seguem com as exigências elencadas na NBR 9735, no que se refere ao 
extintor de proteção da carga. 

O CONTRAN também publicou no dia 17 a Resolução 552, que regulamenta a amarração de carga nos veículos destina-
dos a esse fim. 

Não alterando as exigências que sejam específicas em veículos especialmente adaptados para cargas especiais, como cargas 
indivisíveis, por exemplo, os demais transportes deverão se enquadrar nos requisitos de segurança que referem-se a disposi-
tivos de ancoragem adequados no veículo  proibição do uso de cordas como dispositivo de amarração de carga. As cordas 
só poderão ser usadas para amarrar lonas e coberturas da carga. 

Os dispositivos de amarração são as cintas, correntes e cabos de aço. Além da avaliação do estado de conservação desses 
dispositivos, eles devem possuir capacidade de carga de ruptura duas vezes superior ao peso da carga. 

A acomodação da carga também foi regulamentada por essa Resolução, com destaque especial para os painéis frontais dos 
compartimentos de carga, que devem ter altura compatível com a altura da carga, nos casos de cargas que possam sofrer 
deslocamento frontal. 

Os veículos fabricados/encarroçados até 31 de dezembro de 2016, deverão cumprir essas exigências a partir de 1º de janei-
ro de 2018. Os fabricados a partir de 1º de janeiro de 2017 já deverão cumprir a Resolução. 

Abaixo, seguem alguns exemplos dispostos na Resolução. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fonte: DENATRAN 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
setem-

bro/15 

1 Horas-homem de exposição ao risco  15.776 

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 370.956 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,879  

10 RNC interna 1 

11 Reclamação de cliente 0 

Semana Nacional do Trânsito 2015 

A comemoração da Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, 
os ciclos internos  e as abordagens, seguiu o tema “Seja você a mudança”. 
O tema foi escolhido pelo DENATRAN (Departamento Nacional de 
Trânsito) aos órgãos do SNT (Sistema Nacional do Trânsito)  que possui 
foco específico, a cada ano, dentro da Década Mundial de Ações para a 

Segurança do Trânsito  –  2011/2020. 

A intenção é, pelo menos em uma semana, direcionar o enfoque da atividades operacionais exclu-
sivamente para a segurança no trânsito. 

A aceitação do público é empolgante, tendo em vista que a cada ano surgem mais pessoas interes-
sadas no assunto e na mobilização. 

Agradecemos a participação de todos! 

Metáfora: a pedra 
O distraído esbarrou nela 

Os violentos a usaram como projétil 

O empreendedor construiu com ela 

O camponês cansado a utilizou como assento 

Para as crianças era um brinquedo 

Drummond fez poesia com ela  

Davi, com ela matou Golias 

O artista a esculpiu. 

Em todos esses casos, a diferença não estava na pedra, mas 
no homem!  

Use as pedras em seu caminho para viver melhor.  

Siga adiante, lapidando a pedra bruta! 

“Tenha fé em Deus, tenha fé na 
vida”  

“Juro que tento, juro que luto, 
desistir não é uma opção!” 

“Se está conseguindo ler esta frase, é 
porque você está próximo de mais! 
Mantenha mais distância.” 

 

Frases de parachoque 

Humor 


