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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 

 

 

 

 

 

Comemora-se o dia Nacional do Livro no dia 29 de 
outubro. 

Para a primeira biblioteca do Brasil, Portugal disponi-
bilizou um acervo vindo da Real Biblioteca Portuguesa, com mais de sessenta mil objetos. Ele 
era composto por medalhas, moedas, livros, manuscritos, mapas, etc. 

As primeiras acomodações da Biblioteca foram em salas do Hospital da Ordem Terceira do 
Carmo, na cidade do Rio de Janeiro. 

A escolha da data foi em razão da transferência da mesma para outro local, no dia 29 de outu-
bro de 1810, fundando-se a Biblioteca Nacional do Livro. 

O Brasil passou a editar livros a partir de 1808 quando D. João VI fundou a Imprensa Régia e 
o primeiro livro editado foi ‘MARÍLIA DE DIRCEU’, de Tomás Antônio Gonzaga. 

 

Importância do livro 

 

 O livro é de fundamental importância para o desenvolvimento das sociedades e para o cresci-
mento intelectual do indivíduo. 

 Ele, além das mídias modernas, permite ao ser humano registrar fatos importantes da sua 
história e repassar tais fatos às sociedades posteriores; atuando como vetor do conhecimento.  

É notável o avanço intelectual que o ser humano teve após a invenção da escrita. 

Foi a partir dela que ele pôde catalogar e compartilhar as suas descobertas; dando origem ao 
que se chama de livro. 

Os Hebreus, por exemplo, a partir de um conjunto de livros conhecido como Pentateuco, 
formaram as bases do cristianismo ocidental. 

É válido citar, além dos Hebreus, os fenícios que a partir de escritos, contribuíram para as 
técnicas de navegação atual. 

 Tudo isso só foi possível graças ao conjunto de obras escritas e organizadas em livros que 
permitiu a formação de um legado cultural para as civilizações posteriores. 

 É dessa forma que a humanidade evolui: cada geração acrescenta e registra uma descoberta 
que será passada para a próxima geração. 

Além da importância de levar o conhecimento de geração a geração, o livro também influen-
cia na disseminação do conhecimento em uma mesma geração. 

 É o acesso ao conhecimento que possibilita ao indivíduo o crescimento tanto intelectual 
quanto o financeiro. 

 O acesso do indivíduo ao conhecimento permite-lhe fazer comparações e associações às 
quais possibilitam o aprimoramento do conhecimento anterior. 

Dia Nacional do Livro 

Fontes: Wikipédia e Academus 
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Cérebro pode ficar acordado e dormir ao mes-
mo tempo 

 
Quando a mente está cansada, certas regiões cerebrais podem desli-

gar, enquanto outras permanecem ativas 

 

 
Se você já se martirizou por não saber onde guardou as chaves ou os óculos e acha que é distraído ou esquecido de-
mais, pense melhor: esses lapsos podem ser um sinal de que você precisa dormir mais. 

Estudo publicado na revista britânica Nature sugere que o cansaço pode fazer o 
cérebro 'adormercer' por frações de segundo. As consequências podem ser gra-
ves especialmente para pessoas responsáveis por tarefas que exigem alerta cons-
tante.   

 

"Mesmo antes que você sinta a fadiga, há sinais no cérebro de que você deveria 
interromper certas atividades", explica Chiara Cirelli, professora de psiquiatria da 
Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. "Grupos específi-
cos de neurônios podem adormecer, com consequências negativas para a perfor-

mance", diz. 

A pesquisa desafia o senso comum de que a falta de sono afeta o cérebro inteiro. 

 

A teoria convencional se baseia na observação de eletroencefalogramas, que revelam os padrões de atividade elétrica 
nos neurônios - mas possuem limitações. Seus eletrodos são posicionados no couro cabeludo, o que significa que cap-
tam melhor o sinal dos neurônios próximos ao crânio em relação aos localizados nas camadas mais profundas do cé-
rebro. O procedimento resumema atividade de centenas de milhões de neurônios, sem analisar células isoladamente. 

Para contornar esta limitação, Cirelli e seus colaboradores inseriram sondas ultrafinas dentro do cérebro de onze ca-
mundongos adultos para monitorar a atividade elétrica em subgrupos de neurônios no córtex motor, responsável pela 
coordenação motora 'semiautomática'. 

 

Os roedores foram mantidos acordados durante quatro horas além do horário em que normalmente vão dormir, com 
a ajuda de objetos novos introduzidos na gaiola para mantê-los interessados - e ativos. 

 

O monitoramento cerebral mostrou que, mesmo quando todas as aparências indicavam que os animais estavam acor-
dados e ativos, neurônios nestas áreas específicas não estavam funcionando - em outras palavras, partes do cérebro 
permaneceram adormecidas enquanto outras continuavam despertas. 

 

"Mesmo quando alguns neurônios pararam de funcionar, as medições cerebrais através do eletroencefalograma indi-
cavam, de maneira geral, que as cobaias estavam acordadas", diz Cirelli. Esses episódios de "sono localizado" afetaram 
o comportamento dos camundongos, segundo os cientistas. 

 

A experiência — Os animais foram treinados por duas horas para realizar uma tarefa complicada: segurar uma boli-
nha de açúcar com uma única pata. Quanto mais cansados ficavam, mais difícil para os roedores ficava o trabalho. 
Eles começaram a deixar cair as bolinhas, ou então não conseguiam pegá-las quando oferecidas. 

Era necessário que apenas que alguns neurônios "saíssem do ar" por um terço de segundo para que as falhas ocorres-
sem, destaca Cirelli. "Dos vinte neurônios que acompanhamos durante um experimento, dezoito permaneceram acor-
dados", explica. "Nos outros dois, havia sinais de sono - alternância entre períodos breves de atividade e períodos de 
silêncio". 

Fontes: Veja 

Sono profundo: mesmo com a pessoa acordada 

e ativa, algumas regiões do cérebro podem 

adormecer se o cansaço for muito grande 

A pesquisa mostrou que, 
mesmo quando todas as 
aparências indicavam que 
os animais estavam acorda-
dos e ativos, partes do cére-
bro permaneceram adorme-
cidas enquanto outras conti-
nuavam despertas 



Impresso em papel reciclado 
página 3 

Fonte:  Vida e Saúde 

CONTRAN altera, novamente, exigência de sinaliza-
ção auxiliar 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) muda mais uma vez os critérios 
e a obrigatoriedade da sinalização auxiliar que está estabelecida na Resolução 370/2010. Inerte desde 2011, por 
causa de deliberação do próprio órgão, chegou a ter novo prazo de instalação e fiscalização para este ano, de 
acordo com a  Resolução 575/2015.  

Com a publicação da Resolução 616/2016, a sinalização auxiliar passa a ser facultativa e não mais obrigatória. 

Aqui temos alguns exemplos de utilização: 

  

Fonte: DENATRAN 

CONTRAN regulamenta Sistema de Notificação Ele-
trônica 

Através da Resolução 622/2016, o CONTRAN regulamentou o Sistema de No-
tificação Eletrônica que se torna “o único meio tecnológico hábil, de que trata o caput do art. 282, do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, admitido para assegurar a ciência das notificações de infrações de trânsito e será certifi-
cado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil”. 

Segundo o DENATRAN esse sistema agiliza e deixa mais transparente o procedimento de autuação e todos os 

trâmites de defesa e recurso. Também facilita a aplicação do disposto no §1º do art. 284 do CTB, com redação 

dada pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016, acerca da possibilidade de o infrator efetuar o pagamento da multa 

por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa, caso opte 

pelo Sistema de Notificação Eletrônica, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o 

cometimento da infração 

 

  
Fonte: DENATRAN 
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INDICADORES SSMAQ GERAL 
setem-

bro/16 

1 Horas-homem de exposição ao risco  10.556 

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 319.857 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,88  

10 RNC interna 0 

11 Reclamação de cliente 0 

Evento da Semana Nacional do Trânsito 2016 

A comemoração da Semana Nacional do Trânsito, que aconteceu de 18 a 25 de setem-
bro, teve rodas de conversas, abordagens e ciclos de palestras com o público interno da 
IDF Transportes.  

 O tema foi escolhido pelo DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) aos ór-
gãos 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: “Eu 
sou + 1 por um trânsito + seguro.”  

A reação dos participantes foi bastante positiva e demonstra um amadurecimento no tratamento desse tema, 
trânsito seguro, nas relações cotidianas. 

Agradecemos a participação e empenho de todos! 

“Marido de mulher feia tem raiva 
de feriado.” 

“Dinheiro não é tudo... Tem tam-
bém o cartão de crédito!” 

“As vezes é melhor ficar quieto e 
deixar que pensem que você é idio-
ta, do que abrir a boca e não dei-
xar nenhuma dúvida!” 
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Metáfora - A raiva 
Em sua caminhada matinal, Nosfalt, o ancião do vilarejo, 

percebe que alguns jovens estavam gritando próximo a um 

rio. Chegando no local, ele vê dois irmãos prestes a brigar 

com facas. Ele mandou que os dois cessassem a briga em um 

súbito rompante  

Os jovens levaram alguns segundos para atender ao comando 

de Nosfalt. Após acalmar os ânimos, o ancião perguntou-lhes 

qual era o motivo que levava aos dois irmãos a tão extrema 

atitude. Para seu espanto eles não lembravam mais, sabiam 

apenas que era algo insignificante até ficarem com raiva. 

 

Quantas vezes em nossa vida brigamos por coisas que nem 

sequer sabemos o real motivo? Quantas vezes deixamos a 

raiva nos cegar? 

Humor 


