MURAL- JULHO 2015

Compromisso
10 coisas que todo motorista de caminhão tem que lembrar
sobre carros antes de pegar a estrada
É comum ouvirmos motoristas de carro reclamando de caminhões e motoristas de
caminhão reclamando de carros. Quem está certo? Ninguém e todo mundo. Existe
bons e maus motoristas a bordo de ambos. Vamos relembrar alguns pontos que podem
ajudar a estrada a se tornar um local mais seguro.
1 – Eles são mais rápidos: Você pode olhar no retrovisor, ver um carro ao longe e
achar que dá para começar uma mudança de faixa, mas no momento seguinte ele pode
já estar muito próximo, te obrigando a recuar da manobra, por isso, é recomendável
dar uma segunda olhada para ter certeza da velocidade que o outro vem. Usar o bomsenso também para facilitar as ultrapassagens é uma boa dica, mas nunca, claro,
jogar no acostamento para isso.
2 – Eles nem sempre são ágeis: Você está vindo a uma certa velocidade e lá na frente
vê um carro entrando na sua pista. Não diminui porque acredita que rapidamente ele
ganhará velocidade mas ele não ganha. Aí o jeito é diminuir e ter paciência, pois o
carro pode ser 1.0 ou pode estar em sua lotação máxima, e demora para acelerar.
3 – Eles são mais baixos: Por isso não veem a pista da mesma forma que alguém num
caminhão, então ajude sinalizando quando é seguro para ele fazer uma ultrapassagem
ou quando vir algum perigo a frente que ele não vê. (E se você está de carro, lembrese, se o caminhão der seta para direita, você pode ultrapassar, se ele der seta para
a esquerda, não!)
4 – A maioria não é profissional do volante: O carro dá seta e você segura para
deixá-lo entrar, só que ele não entra, fica na dúvida. Quando você está quase
desistindo ele resolve ir. Não fique bravo, o profissional do volante é você. Não dá
para exigir que todos tenham a mesma habilidade e perícia que um caminhoneiro tem.
Lembre-se, pelo artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os veículos
maiores são responsáveis pela segurança dos menores. E se você estiver a ponto de
perder a paciência com um motorista de carro pequeno, imagine que ali poderia estar
seu filho, filha, sobrinho ou irmã mais nova. Dê o exemplo!
5 – Muitos também estão estressados e cansados: Que a profissão de caminhoneiro
é uma das mais cansativas, isso não temos dúvida, mas a pessoa no carro também
pode estar cansada e nervosa. A gente nunca sabe o dia que o outro está tendo, por
isso, não xingue, não provoque e faça o seu melhor para não responder a uma
provocação.
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6 – Nem todos são “carros de passeio”: Carro de passeio é um nome genérico, mas
vale lembrar que muitos estão indo ou voltando do trabalho, outros ainda podem
estar fazendo entregas, muitos utilizam o carro comercialmente e estão sempre na
estrada, como os representantes comerciais, por isso devem também estar com
pressa ou ter horário para cumprir.
7 – Muitos estão com a família: E ela é tão importante quanto a sua, por isso, só
faça com o outro aquilo que não te incomodaria que fizessem com você e sua família.
Se discorda da forma de conduzir ou da atitude do motorista, pense no restante dos
passageiros.
8 – Eles não conhecem os pontos cegos do caminhão: Por isso que o caminhoneiro tem
que tomar o maior cuidado ao fazer manobras. E é por isso também que a lei diz que
o caminhão (e o ônibus) deve cuidar do veículo menor. É verdade que os motoristas
de carro deveriam ser melhor instruídos nas autoescolas, mas enquanto não são, o
motorista profissional precisa ter cuidado dobrado.
9 – A faixa da esquerda é deles: Se a via tem apenas duas faixas, aí o motorista de
caminhão é livre para usar a esquerda em uma ultrapassagem, porém, se a via tem 3
ou mais faixas, o caminhão (e o ônibus) deve se manter na direita e usar apenas a
segunda faixa para ultrapassagem – ah, mas tem um caminhão ultrapassando o outro,
por isso que fui para terceira – isso não é justificativa, se um caminhão está fazendo
uma ultrapassagem, tenha paciência e aguarde ele terminar antes de fazer a sua. E
lembre-se: a velocidade máxima para um veículo de grande porte é 90km/h.
10 – Todos têm o direito de ir e vir: Está na constituição: inciso XV do art. 5º "É
livre a locomoção no Território Nacional em tempo de paz...”. Então não adianta ficar
bravo ou justificar que tem preferência porque está trabalhando, usar a rodovia é
um direito de todos. E se todos (carro, caminhão, ônibus, moto, bicicleta...) usarem
o bom-senso e a paciência, as estradas serão um local bem mais seguro e convidativo.

Com paciência a gente vai mais longe e de forma mais segura.
Motorista de caminhão, sua profissão é MUITO IMPORTANTE!
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Interessante
Novo golpe de multas por meio de falsos boletos
O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) está
alertando os motoristas a respeito de um golpe relacionado a multas de
trânsito que está sendo aplicado por meio de falsos boletos bancários.
O
crime
consiste
em
fotografar veículos que estão
trafegando
em
uma
determinada via. De posse do
número
da
placa,
os
criminosos produzem um falso
boleto de pagamento de multa
e o enviam ao proprietário do
automóvel. Nesse suposto
boleto está incluso o número
de uma conta bancária na qual
será efetuado o depósito do pagamento.
Entre os boletos falsos que estão circulando é mencionado no cabeçalho da
falsa multa o SISCOM (Sistema de Controle de Multas). Esse sistema não
existe.
Na notificação de penalidade do Detran-SP consta o brasão do Estado de São
Paulo, menção à Secretaria da Fazenda e a sigla MILT (Multa por Infração à
Legislação de Trânsito).
Além disso, o Detran informa que não multa por meio de radares, pois não
opera esse tipo de equipamento, de responsabilidade exclusiva das
prefeituras, no perímetro urbano, e dos órgãos rodoviários. Desta forma,
nenhuma notificação do Detran-SP é apresentada com foto do veículo.
Antes de qualquer pagamento, é recomendável consultar o portal
detran.sp.gov.br para verificar, por meio do número da placa e Renavam
(Registro Nacional de Veículo Automotor), se há algum débito. Os débitos de
veículos emplacados no estado de São Paulo também podem ser pesquisados
no site da Secretaria Estadual da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br).
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Concorda?
Motorista: O Profissional responsável pelo desenvolvimento
das cidades e integração das pessoas
No dia 25 de julho, é comemorado o Dia do Motorista, uma justa lembrança
ao profissional que é responsável pelo desenvolvimento de uma nação.
Imagine uma cidade, um estado ou o país inteiro sem carros, caminhões e
ônibus. Só um dia sem estes veículos representaria a paralisação do país e
bilhões de reais que deixariam de ser gerados e acima de tudo, vidas que não
teriam suas necessidades atendidas.
Assim, o motorista pode ser considerado um dos principais condutores do
crescimento de uma nação e não apenas condutor de um veículo que na
verdade é um instrumento do seu trabalho.
No Brasil, os primeiros motoristas surgiram no final do século XIX. O
primeiro veículo que não era puxado por animais e que tinha motor chegou ao
país pelas mãos de Francisco
Antônio Pereira Rocha, em
1871, em Salvador, na Bahia.
Era um motor a vapor e ele foi
considerado
o
primeiro
motorista do País. O primeiro
carro com motor a explosão,
parecido como os de hoje, (em
suas devidas proporções),
chegou em terras brasileiras
em 1891, em São Paulo. Era um
Peugeot importado da França por Santos Dumont, conhecido como “Pai da
Aviação”, que curiosamente também foi um dos primeiros motoristas do País.
O transporte de cargas é decisivo para a economia do País. Mais de 60% da
produção nacional é transportada por caminhões e o motorista é peça-chave
para o sucesso do negócio e maior segurança nas estradas.

Parabéns a todos os profissionais do transporte rodoviário de cargas!
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Vai valer
Obrigatoriedade de exame toxicológico para renovação de
CNH C, D e E volta a ser suspensa

O Contran (Conselho Nacional de Trânsito), mais uma vez, postergou a data
que torna obrigatória a realização de exames toxicológicos para interessados
em tirar ou renovar a Carteira Nacional de Habilitação nas categorias C, D e
E. Prevista inicialmente para ser colocada em prática a partir do primeiro dia
de 2014, a regra passa a valer a partir do primeiro dia de 2016. Este é o
quarto adiamento em um ano e meio. Segundo o órgão, o novo atraso foi
necessário para que sejam realizadas análises mais minuciosas dos
procedimentos.
Uma pesquisa feita em 2014 pelo Grupo Arteris, concessionária que controla
uma série de rodovias nacionais, calculou que 13% dos motoristas de caminhão
usam drogas à base de anfetaminas, conhecidas como rebite, para enfrentar
longas jornadas de trabalho. De acordo com estudos da ONG Associação de
Vítimas – Trânsito Amigo, ao todo, 24 mil vidas deixarão de ser poupadas em
razão da morosidade. Atualmente, o Brasil é o terceiro país com mais mortes
no trânsito, com cerca de mil óbitos a cada mês, e 38% dos acidentes em
estradas federais envolvem veículos pesados.
Segundo o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), nos próximos
meses, o órgão realizará estudos em conjunto com o Ministério da Saúde para
definir os requisitos a serem exigidos dos laboratórios que realizarão os
exames.

Av. Carlos Livieiro, 280 04186-100 São Paulo SP – Fone: 11 2915.3111 – www.ipirangatransportes.com.br

MURAL- JULHO 2015

Calendário do Mês ☺

Av. Carlos Livieiro, 280 04186-100 São Paulo SP – Fone: 11 2915.3111 – www.ipirangatransportes.com.br

MURAL- JULHO 2015

Aniversariantes do Mês ☺
COLABORADORES

06- ROMUALDO LUIZ GAMBA

10- MARINO JOAQUIM DE OLIVEIRA

20- VANESSA PEROBELLI
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