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PRF e SEST/SENAT iniciam
primeiro "Comandos da Saúde” 2011
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF e Sest/Senat) estarão
realizando a partir de hoje, em todas
as rodovias federais do país, o
primeiro "Comando de Saúde nas
Rodovias". O evento tem como
objetivo avaliar as condições de
saúde dos motoristas profissionais
que transitam diariamente nas
estradas.
Segundo a PRF, muitos
motoristas estão submetidos a uma
carga de trabalho excessiva e
desconhecem possíveis problemas
de saúde que podem comprometer
sua segurança e a dos demais
usuários das rodovias.
No Rio Grande do Norte a
ação será realizada no km 115 da
BR-101, em São José de Mipibu, das
9h às 14h, no estacionamento do

posto de combustíveis Copacabana.
Na ocasião serão realizados vários
exames, tais como: avaliação
antropométrica, verificação da
pressão arterial, verificação dos
níveis de glicose, triglicerídeos e
colesterol, acuidade auditiva,
acuidade visual e avaliação médica
geral.
Ainda de acordo com a PRF,
haverá distribuição de
preservativos, além de material
educativo sobre educação no
trânsito. O trabalho será realizado a
cada quatro meses. Para um melhor
resultado, a PRF conta com a
parceria do Serviço Social dos
Transportes (Sest/Senat). Ação teve
início em 2002 e vem sendo
executada sistematicamente em
todos os estados brasileiros.

O governo do estado apresentou
ontem de manhã, no Aterro do
Flamengo, o ônibus flex, movido a
GNV e diesel, que entrará em testes
este ano e poderá ser usado no Rio
durante a Copa de 2014 e as
Olimpíadas de 2016. O novo
ônibus, desenvolvido pelo
Programa Rio TRANSPORTE
Sustentável, utiliza até 90% de
GNV, sendo menos poluente do que
os coletivos a diesel. De acordo
com o secretário estadual de
TRANSPORTES, Júlio Lopes, a
CEG vai garantir o abastecimento,
criando 57 garagens para atender a
dois mil ônibus:
- Esse é um dos mais promissores
caminhos para chegarmos a 2016
com uma frota limpa, sem
poluentes. Lopes disse que o
protótipo passará por testes
operacionais durante um ano, antes
da aprovação para uso comercial.

CNT realiza seminário sobre Logística Reversa
Com o objetivo de preparar
o setor transportador para a
aplicação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), a
Confederação Nacional do
Transporte (CNT), por meio do
programa Despoluir , realiza o
Seminário sobre Logística Reversa
e o Setor Transportador. O evento,
que ocorre em 9 de junho na sede da
CNT, em Brasília (DF), contará com
cinco palestras, debate e espaço para
troca de experiência entre os
participantes.
Além de discutir o tema, o
seminário tem o objetivo de
identificar as demandas de
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transporte advindas da
implementação dos sistemas de
Logística Reversa. Entre os
palestrantes estão o diretor de
recursos hídricos e meio ambiente
urbano do Ministério do Meio
Ambiente, Silvano Silvério da
Costa; o presidente do Conselho de
Logística Reversa do Brasil, Paulo
Roberto Leite; o presidente da
Associação Brasileira de Logística
(Aslog), Rodrigo Vilaça; o
presidente da ADS Micrologística,
Adalberto Panzan, e o chefe de
Encomendas dos Correios, Ricardo
Fogos.(www.cnt.org.br)

Pernambuco vai participar do
Conselho Gestor da Associação
Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos (NTU). Em
assembléia extraordinária,
realizada no último dia 4, ficaram
definidos novos conselheiros para
compor o Conselho Diretor e o
Conselho Fiscal no Biênio
2011/2013. A NTU representa as
empresas de transporte coletivo
urbano e busca fortalecer o setor
propondo medidas para melhoria
dos serviços.
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