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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 

 Dia Nacional do Idoso: 27 de setembro 

 

A Independência do Brasil é um dos fatos históricos mais im-
portantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português 
e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores 
ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por este ideal. 
Podemos citar o caso mais conhecido: Tiradentes. Foi executa-
do pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso 
país, durante o processo da Inconfidência Mineira.  

 

Dia do Fico 

Em 9 de janeiro de 1822, D. Pedro I recebeu uma carta das cortes de Lisboa, exigindo seu retorno 
para Portugal. Há tempos os portugueses insistiam nesta idéia, pois pretendiam recolonizar o Brasil e a 
presença de D. Pedro impedia este ideal. Porém, D. Pedro respondeu negativamente aos chamados de 
Portugal e proclamou : "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." 

 

O processo de independência  

Após o Dia do Fico, D. Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram a metrópole, pois pre-
paravam caminho para a independência do Brasil. D. Pedro convocou uma Assembléia Constituinte, 
organizou a Marinha de Guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou 
também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o " cumpra-se ", ou seja, sem a sua 
aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil, conclamava o povo a lutar pela independência. 

O príncipe fez uma rápida viagem à Minas Gerais e a São Paulo para acalmar setores da sociedade que 
estavam preocupados com os últimos acontecimento, pois acreditavam que tudo isto poderia ocasio-
nar uma desestabilização social. Durante a viagem, D. Pedro recebeu uma nova carta de Portugal que 
anulava a Assembléia Constituinte e exigia a volta imediata dele para a metrópole. 

Estas notícias chegaram as mãos de D. Pedro quando este estava em viagem de Santos para São Paulo. 
Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou : " Independência ou Morte !". Este fato 
ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a Independência do Brasil. No mês de dezembro de 
1822, D. Pedro foi declarado imperador do Brasil. 

 

Pós Independência  

Os primeiros países que reconheceram a 
independência do Brasil foram os Estados 
Unidos e o México. Portugal exigiu do 
Brasil o pagamento de 2 milhões de libras 
esterlinas para reconhecer a independência 
de sua ex-colônia. Sem este dinheiro, D. 
Pedro recorreu a um empréstimo da In-
glaterra. 

Embora tenha sido de grande valor, este 
fato histórico não provocou rupturas sociais no Brasil. O povo mais pobre se quer acompanhou ou 
entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se man-
teve e a distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte D. Pedro I, foi a 
camada que mais se beneficiou. 

Fonte: Brasil Escola  

      Dia da Independência do Brasil 
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Fonte: DENATRAN 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSI-

TO 2016 

TEMA: “Década Mundial de Ações para a 

Segurança do Trânsito – 2011/2020: Eu sou 

+ 1 por um trânsito + seguro.” 
 

 

 

 

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 (DENATRAN) 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 do Departamento é mostrar que trânsito é uma questão de cidadania e que faz parte do dia a 

dia de todas as pessoas, 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. 

 

O tema deste ano acompanha a evolução das ações de campanha de educação 
de trânsito deste Departamento, e acompanha as ações da “Década Mundial 
de Ações Para a Segurança do Trânsito – 2011/2020”. A principal finali-
dade é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizan-
do ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da se-
gurança viária. 

 

O ator do trânsito deve ser tratado como alguém que tem o poder de decidir 
o seu destino e que é o responsável pelas próprias ações e sofrerá as conse-

quências de suas escolhas.    Assim, o tema “Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito – 
2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”, possibilita realizar ações focadas em todos os integrantes 
do trânsito (pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e condutores). 

 

Cada um é responsável pelas atitudes no dia a dia no trânsito e que cada um pode e faz a diferença! 

 
Fonte: DENATRAN 

 

IDF Transportes comemora a Semana Nacional do Trânsito 

Desde 2009 a IDF comemora essa semana com eventos incluindo palestras, distribuição de materiais educativos 
com dicas. Os eventos sempre se realizaram em locais de grande concentração de condutores 
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Os principais problemas ambientais da atualidade 
Nunca se falou tanto em preservação ambiental como nos dias de hoje. A preocupação com 
o meio ambiente tomou conta dos meios de comunicação, das escolas e até mesmo das in-
dústrias. Mas, apesar de todo o embate, a natureza ainda está sofrendo grandes desgastes por 
causa da ação do homem, e os efeitos desse desgaste já podem ser sentidos no nosso dia a 
dia. 

Inundações, secas, catástrofes naturais, falta de alimento e de combustível são apenas algu-
mas das consequências que já começam a ser sentidas – e a previsão de cientistas e pesquisa-
dores é que este cenário piore. 

São vários os problemas apontados por organizações ambientais como World Wide Fund (WWF) e Greenpeace, e mesmo 
por órgãos governamentais, como a Organização das Nações Unidas (ONU). Porém, alguns são apontados como mais ur-
gentes ou mais alarmantes. Na lista dos principais problemas ambientais da atualidade estão questões como aquecimento 
global, desmatamento e extinção de espécies, diminuição dos recursos hídricos, consumo e lixo. 

 

Diminuição dos recursos hídricos 

Uma das maiores preocupações atuais é o término das reservas de petróleo. Por ser um produto não-renovável, muitas re-
servas já se esgotaram e outras estão escasseando, gerando crise econômica e até guerras – isso porque grande parte da ener-
gia consumida no mundo todo depende hoje deste combustível fóssil. Porém, uma outra crise – maior e mais assustadora – 
está ameaçando o mundo todo: a falta de água. 

Cerca de 70% do planeta é coberto por água, porém apenas 2% da água do planeta é doce – ou seja, própria para o consumo 
humano. Desta pequena parcela, 90% está no subsolo ou nos pólos, em forma de gelo. 

A escassez de água se deve basicamente à má gestão dos recursos hídricos e ao aumento da demanda e não à falta de chuvas. 
Uma das maiores agressões para a formação de água doce é a ocupação e o uso desordenado do solo. 

Para agravar ainda mais a situação são previstas as adições de mais de três bilhões de pessoas que nascerão neste século, sen-
do a maioria em países que já tem escassez de água, como Índia, China e Paquistão. 

O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Só que essa reserva 
também está ameaçada pelo mau planejamento e uso, pela poluição e pelo desperdício. 

50% da água tratada é desperdiçada no país. Entre os maus hábitos estaria a lavagem de carro, calçadas, roupas, banhos de-
morados, louças na qual é desperdiçada mais água do que o necessário, além de vazamentos (uma gota de água caindo o dia 
inteiro corresponde a 46 litros). 

Consequências 

A água já é hoje em dia uma ameaça à paz mundial. Muitos países da Ásia e do Oriente Médio já estão disputando recursos 
hídricos. 

Relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que um bilhão de pessoas não tem acesso a água tratada e 
com isso quatro milhões de crianças morrem devido a doenças como cólera e malária. A expectativa é de que nos próximos 
25 anos 2,76 bilhões de pessoas sofrerão com a escassez de água. 

Cerca de 70% da água consumida mundialmente, incluindo a desviada dos rios e a bombeada do subsolo, são utilizadas para 
irrigação. Aproximadamente 20% vão para a indústria e 10% para as residências. 

A falta de água afetaria diretamente todo esse sistema. A escassez dos recursos hídricos pode levar ao aumento de fontes de 
contaminação devido à dificuldade de acesso à água de qualidade (tratada e potável), o que também acarretaria a contamina-
ção de alimentos (animais e vegetais) e a escassez dos mesmos, numa reação em cadeia que comprometeria saúde humana e 
saúde pública, com deterioração da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico e social. 

Soluções 

Para se evitar que a crise da água se torne crítica, é preciso tomar uma série de ações. A primeira delas é promover uma me-
lhor administração dos recursos hídricos em nível de bacias hidrográficas, desenvolvendo tecnologias avançadas de monito-
ramento e gestão, ampliando a participação da comunidade – usuários e público em geral – nessa gestão e no compartilha-
mento dos processos tecnológicos que irão melhorar a infraestrutura do banco de dados e dar maior sustentabilidade às 
ações. 

Ações de educação e conscientização da população, de empresas e mesmo de governos são indispensáveis para se evitar o 
desperdício e a poluição das águas. Também é possível também realizar a despoluição de rios e mananciais, revitalizando 
esses importantes recursos hídricos e tornando-os novamente saudáveis e próprios para o uso. 

 
Fontes: 360 Graus e ONU 
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“A noite foi feita para dormir” 
 

“Quando um não quer... O outro 
vira para o lado” 

“Quem gosta de cama de pregos é o 
faquir!” 
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INDICADORES SSMAQ GERAL agosto/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  9.872 

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 299.128 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88  

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 13.103/15), 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 

Campanha permanente de 
prevenção de acidentes da 
IDF Transportes 

 

 

 

 

Comprometa-se você também!     

Nós estamos constantemente  

comprometidos com o índice 

de acidente “zero”! 

Humor 


