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Um dia dedicado às ações positivas pelo meio ambiente 
 

O tema do DMMA deste ano - Lutar pela Vida Selvagem- incentiva as pessoas a celebra-
rem todas as espécies ameaçadas e a agirem por sua conta para ajudar a protegê-las 
para as gerações futuras. Pode ter a ver com animais ou plantas ameaçadas na sua 
área local ou a nível nacional ou global - muitas extinções locais acabarão por se traduzir 
numa extinção global! Quem quer que seja, e onde quer que viva, mostre tolerância zero 
em relação ao tráfico ilegal de vida selvagem com uma palavra ou ação, e faça a diferen-
ça. 

 

O crescente tráfico ilegal de produtos de vida selvagem está a destruir a preciosa biodi-
versidade da Terra, roubando-nos a nossa herança natural e levando espécies inteiras 
ao limiar da extinção. A matança e o tráfico ilegal também estão a minar economias e 
ecossistemas, alimentando o crime organizado, bem como a corrupção e insegurança 
em todo o mundo. 

 

O crime contra a vida selvagem põe em perigo os iconicos elefantes, rinocerontes, tigres, 
gorilas e tartarugas marinhas. Em 2011, uma subespécie do rinoceronte-de-java extin-
guiu-se no Vietnam, e os últimos rinocerontes negros ocidentais desapareceram dos Ca-
marões no mesmo ano. Os grandes primatas desapareceram da Gâmbia, do Burkina 
Faso, do Benim e do Togo, e outros países seguir-se-ão em breve. 

 

Vítimas menos conhecidas incluem o calau-de-capacete e o pangolim, bem como as or-
quídeas selvagens e madeiras como o pau-rosa - as flores e madeira também são consi-
deradas vida selvagem! Enormes esforços para contrariar o tráfico ilícito - incluindo políti-
cas mais fortes, campanhas de sensibilização e investimentos na conservação da comu-
nidade e na aplicação da lei - obtiveram grandes sucessos. No entanto, muitas espécies 
continuam em risco e será necessário um esforço dedicado e sustentado por parte de 
cada um de nós para inverter esta tendência. 

 

Como podemos fazê-lo? Mais pessoas precisam compreender o dano que este negócio 
ilícito causa ao nosso ambiente, aos nossos meios de subsistência, às nossas comuni-
dades e à nossa segurança. Mais pessoas precisam mudar de hábitos e comportamento 
para a procura de produtos ilegais de vida selvagem diminuir. Mais consciência e ação 
obrigam os governos e os organismos internacionais a introduzirem e aplicarem leis mais 
rígidas e a combater aqueles que ainda se mostram dispostos a infringi-las. 

 

 
          

Fonte: PNUMA 

Agenda: 
 

 Semana Mundial do Meio Ambiente: de 01 a 07 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 segurança no trânsito 

 
 Má postura piora estresse no trânsito 

Depois de passar muito tempo preso no trânsito, você se sente dolorido e es-
tressado. São sintomas normais de quem ficou excessivamente na mesma posi-
ção, mas que podem ser minimizados se você souber corrigir sua postura ao 
volante. Quando o carro está em movimento, seu corpo está sujeito a forças 
diferentes daquelas que atuam com você sentado em uma cadeira ou em pé. 
Ficar sem apoio para as costas, sentar-se muito próximo ou muito distante do 
volante são atitudes que podem trazer dor e piorar o estresse causado pelo 
trânsito. 

"O ideal é que o assento apóie toda a extensão das costas, mas, caso isso não seja possível, um pequeno traves-
seiro pode ajudar", alertou o ortopedista Harsha hedge, que fez um estudo com motoristas estressados de Mum-
bai, na Índia. "A cabeça deve ficar assentada no apoio de cabeça e o banco deve ficar inclinado em um ângulo 
um pouco maior que 90 graus", explicou. Já as pernas precisam ficar dobradas em um ângulo entre 30 e 45 graus 
nos joelhos. 

Outro veneno para a postura ao dirigir é deixar a carteira em um dos bolsos traseiros, algo típico dos homens. A 
presença dela desequilibra os dois lados do corpo (e consequentemente a coluna), por mais fina que a carteira 
seja. Use o porta-luvas ou o bolso da jaqueta para guardá-la. Para as mulheres, evitar o salto alto é bom não ape-
nas para evitar acidentes, mas também para manter o ajuste correto da posição. 

   

6 ensinamentos da ioga para enfrentar o trânsito 

Um dos conceitos fundamentais da ioga é de que tudo é neutro – são 
nossas reações, positivas ou negativas, que transformam a realidade. 
Ou seja: a mesma pessoa que se enfurece num dia por ficar presa num 
congestionamento pode encarar um engarrafamento igual de forma 
muito mais leve, em outro dia. "Conhecer o motivo dessa diferença de 
um dia para o outro é uma oportunidade para o crescimento pessoal", 
opina o norte-americano The Pure Heart of Yoga: Ten Steps to Trans-
formation (sem tradução no Brasil). O guru aconselha seis passos aos 
motoristas para enfrentar com mais leveza o trânsito. Eles devem ser 
aplicados diariamente, de preferência um pouco antes de dormir. 

1. Pense no estresse mínimo do dia – algo tão simples quanto um congestionamento é muito melhor do que uma 
catástrofe enorme. 

2. Defina a emoção que você sentiu naquela situação. Coloque a sensação em uma frase: "eu senti frustra-
ção/tristeza/ansiedade/raiva enquanto estava parado no trânsito." 

3. Considere que a situação podia ser neutra. O trânsito é só trânsito. Ele não força você a ter uma emoção espe-
cífica - você é quem cria essa emoção. Algumas pessoas gostam de congestionamentos, pois usam esse momento 
para ouvir música, cantar ou fazer uma pausa no trabalho. Note como sua perspectiva sobre uma situação neutra 
afeta sua resposta emocional. 

4. Entenda como suas crenças mais profundas criam suas reações. Por exemplo: "o trânsito é ruim porque não 
tenho tempo suficiente para passar com minhas crianças no final do dia". O tema a ser entendido não é o trânsi-
to, mas o fato de você se sentir sem tempo. 

5. Reavalie como você pode moldar suas crenças para que elas não gerem stress. "Aceito que trabalhar vai afetar 
minha rotina com as crianças. No entanto, esta é a minha vida, a minha história, e tenho de aceitar a maneira co-
mo crio meus filhos". 

6. Permita que as situações estressantes existam. Ao aceitar esse fato, você se verá como uma pessoa sábia, que 
procura entender a neutralidade das situações. 

 

Fontes: Você e o trânsito e  MS 
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Sancionada a lei que obriga o uso de faróis em rodovias 

 

LEI Nº 13.290, DE 23 DE MAIO DE 2016. 
Torna obrigatório o uso, nas rodovias, de farol baixo aceso durante o dia e dá outras provi-
dências. 
O   VICE – PRESIDENTE   DA   REPÚBLICA, no  exercício  do  cargo  de  PRESIDEN-
TE   DA   REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o   O inciso I do art. 40 e a alínea b do inciso I do art. 250 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – 
Código de Trânsito Brasileiro, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 40. ................................................................. 
I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis 
providos de iluminação pública e nas rodovias; 
...........................................................................” (NR) 
“Art. 250. ............................................................... 
I – .......................................................................... 
..................................................................................... 
b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias; 
...........................................................................” (NR) 
Art. 2º  (VETADO).   

Fonte: Senado Federal 

Fique atento para os prazos da Resolução 575/2015 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), através da Resolução 575/2015, alterou os 
prazos da Resolução 370/2010, que estabelece a obrigatoriedade dos dispositivos auxiliares 
na identificação dos veículos de carga. 

Novos prazos. Placas de final: 

1 e 2 até 30 de setembro de 2016. 
3, 4 e 5 até 31 de outubro de 2016. 
6, 7 e 8 até 30 de novembro de 2016. 
9 e 0 até 31 de dezembro de 2016. 
 

Exemplos de utilização: 

  

Fonte: DENATRAN 
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INDICADORES SSMAQ GERAL maio/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  8.132 

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 247.345 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88  

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 

Participante desde 2009, a IDF Transportes que é parceira do programa “Na Mão 
Certa”,  faz todos os anos ações no combate a exploração sexual de crianças e adoles-
centes. São várias palestras, bate-papo e  distribuição de materiais dentro da progra-
mação anual de treinamentos. 
De 16 a 20 de maio, aconteceu um ciclo de bate-papo sobre “Dia Nacional de Com-
bate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”, abordando a importância des-
se dia e sobre as nossas posturas frente a esse tema. 
Ao total foram 62 participantes entre condutores, colaboradores e clientes.  

“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 e vigiado por 
fofoqueiros!” 

Frases de parachoque 

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

Humor 


