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PALAVRAqDOqPREFEITO
ORtrabalhoRdosRcondutoresRdeRveículosRéRdeRfundamentalRimportânciaRparaRaRAdministraçãoR
MunicipalzR eR issoR ficaR evidenteR todosR osR diaszR emR todosR osR setoreszR emR todosR osR lugaresUR
AssimzR aR SecretariaR deR AdministraçãoR eR RecursosR HumanosR PR aR SARHzR teveR aR ideiaR deR
publicarRestaR“Cartilha”zRondeRforamRinseridosRdiversosRitensRdaRatuaçãoRdosRresponsáveisR
peloR transporteR deR todosR aquelesR quezR noR diaR aR diaR deR suaR funçãozR seR locomovemR paraR
todosRosRcantosRdaRcidadezRondeRvãoRcumprirRsuasRatribuiçõesUR
DaíR aR necessidadeR deR umR trabalhoR comoR estezR contidoR nestaR cartilhazR queR esmiúçaR
praticamenteR todasR asR particularidadesR deR suaR funçãozR tratandoR cadaR temaR comR
objetividadeR eR clarezazR deR formaR didáticaR eR práticazR simplesR eR atualizadaUR ParaR aquelesR
queRocupamRaRfunçãoRdeRcondutoresRdeRveículosRmunicipaiszRaquiRestáRumRinstrumentoRdeR
orientaçãoReRcapacitaçãoURUmRinstrumentoRqueRdestacaRaRimportânciaRdeRseuRtrabalhoReRoR
papelRfundamentalRdeRparticipaçãoRnesteRcomplexoRtrabalhoRdesenvolvidoRnaRPrefeituraU

Bruno Siqueira | PrefeitoRdeRJuizRdeRFora

APRESENTAÇÃO
AR convivênciaR pacíficaR nasR rodoviaszR viasR públicaszR urbanasR eR ruraiszR entreR pedestreszR
ciclistaszR motoristaszR motociclistasR eR condutoresR deR veículosR pesadosR éR nossoR anseioR eR
preocupaçãoUR ÉR nossoR deverR atentarR paraR asR responsabilidadeszR asR obrigaçõeszR asR
proibiçõeszR aR condutaR eR oR comportamentozR mostrandoR boasR práticaszR queR precisamR deR
atençãozRporqueRvocêzRcondutorzRmereceRcuidadosReRdeveRseRcuidarUR
UmR trânsitoR seguroR paraR todosR éR oR queR desejaR aR AdministraçãoR MunicipalzR fazendoR coroR
comRosRcidadãosURParaRdirigirRbemzRguiarRcomRatençãoReRprudênciazRrespeitandoRasRregraszR
osRoutrosReRaRsiRmesmoRéRfundamentalRconhecerRbemRoRCódigoRdeRTrânsitoRBrasileirozRmasR
tambémR refletirR sobreR costumesR quezR automáticaR ouR distraidamentezR colocamosR emR
práticaRquandoRassumimosRoRvolanteU
ARconsultaRaoRcódigozRparaRrevisãoRperiódicaRdeRtodasRasRregraszRéRobrigaçãoRdoRmotoristaUR
HáRdiversosRmanuaisRqueRresumemRpráticasReRalertamRoRcondutorRparaRqueRimprimaRmaiorR
segurançaRaoRdirigirURDianteRdaRfarturaRdesseRmaterialzRfacilmenteRacessívelRnasRlivrariasReR
naR internetzR optamosR porR apresentarzR nesteR -GuiaR doR Condutor-zR prioritariamentezR umaR
sensibilizaçãoRparaRaRdireçãoRseguraU

Andréia Madeira Goreske |RSecretáriaRdeRAdministraçãoReRRecursosRHumanos

“Oqmalqdosqacidentesqéqoqpoucoqqueqsabemosqdoqporquêqseqproduzemq
eqoqpoucoqqueqfazemosqparaqevitá-los.”
AlbertãEinsteinã(citadoãporãÁticoãJ.ãDottaã-ã3ºãSeminárioã
CatarinenseãpelaãPreservaçãoãdaãVidaãnoãTrânsito)
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SENSIBILIZAÇÃOsPARAsDIREÇÃOsSEGURA:
RESPONSABILIDADEsCONSCIENTE
Confirma-se,h cadah vezh mais,h queh ah conscientizaçãoh doh condutorh éh deh fundamentalh
importânciah parah ah segurançah noh trânsito.h Emh outrash palavras,h saberh preverh perigos,h
ameaçash eh situaçõesh deh riscoh eh investirh noh conhecimentoh deh técnicash queh ajudemh nah
tomadahdehdecisãohehnohdesenvolvimentohdehhabilidades,hparahexecutar,hcomhsegurançaheh
rapidez,h ash manobrash indicadash parah prevenirh ouh minimizarh acidentes,h sãoh fundamentaish
nohcotidianohdohmotorista.
Emhdiversashcartilhashehmanuaishdehtrânsitohlemoshqueh“as colisões, de modo geral, são
precedidas de erros e infrações previsíveis, e é necessário que os condutores
aprendam a identificar as situações de risco criadas pelos outros condutores”. ["ManualÁ
deÁNormasÁeÁProcedimentosÁparaÁDespertarÁaÁSensibilizaçãoÁparaÁaÁConduçãoÁSegura/,Áp.Á14.ÁÁticoÁJ.ÁDottaÁ/Á
RenataÁM.ÁDotta]

HÁsRISCOSsNOsTRÂNSITO
Éh fato:h háh riscosh noh trânsito,h tantoh parah osh diferentesh condutoresh eh seush passageirosh
quantohparahpedestreshehanimaishquehutilizamhouhcruzamhashvias.hSehohcondutorhampliahseuh
conhecimentoh sobreh oh lequeh deh perigos,h podeh seh tornarh maish conscienteh e,h comh isso,h
aumentarh suah sensibilidade,h para,h então,h dirigirh seh autoprotegendoh eh contribuindoh parah
melhorarhashcondiçõeshdohtráfegohnashdiversashvias.
Emborah sejah fato,h oh riscoh deh acidentesh deh maiorh ouh menorh gravidadeh noh trânsitoh éh
menosprezadoh pelosh condutores.h Constah noh xManualÁ deÁ NormasÁ eÁ ProcedimentosÁ paraÁ
DespertarÁaÁSensibilizaçãoÁparaÁaÁConduçãoÁSegura/,Ámashohcondutorhnãohpercebehohriscoh
ouh temh deleh apenash “percepçãoh superficial,h tênueh eh frouxa”,h oh queh sóh prejudicah ah
condiçãohgeralhdohtrânsito.h

“Quandosumassituaçãos
desriscosnãosés
percebidaqsousquandosas
pessoasnãosconsegues
visualizarsosperigoqs
aumentamsasschancess
desacontecers
acidente”v

| 4 |

A.consciência.dos.riscos,.a.percepção.efetiva.das.circunstâncias.do.trânsito,.as.noções.de.
direção. defensiva. e. preventiva. e. das. medidas. corretivas,. aliadas. ao. conhecimento. do.
Código. de. Trânsito. Brasileiro,. contribuirão. para. maior. segurança.. A. postura. mais.
amadurecida. do. condutor. engloba,. ainda,. o. desenvolvimento. do. sentimento. de.
responsabilidade.e.respeito.pelo.outro.e.da.necessidade.de.investimento.na.cortesia,.com.
o.que.passará.a.dar.a.vez.a.outro.condutor,.para.evitar.ocorrência.infeliz..

!
!

Você.abre.mão.do.seu.direito.para..evitar.uma.situação.de.risco?.

Pois.deverial

Um.epitáfio.vem.despertar.a.sensibilização.para.a.condução.segura,.trazendo.para.todos.
uma.lição.útil.sobre.cortesia,.responsabilidade.e.direção.defensiva:.

“Aqui.jaz.o.corpo.do.pobre.Ernesto.Maraverg.
que.morreu.para.manter.o.seu.direito.na.via..
Ele.não.teria.falecido.se.tivesse.
cedido.a.vez.ao.outro.condutor”..ótradução.livreC.

"Manual-de-Normas-e-Procedimentos-para-Despertar-a-Sensibilização-para-a-Condução-Segura"
Ático-J.-Dotta-/-Renata-M.-Dotta-

“O.condutor.defensivo.pressente.quando.está.em.trajetória.
de.acidente.e.abre.mão.dos.seus.direitosg.para.evitar.a.colisão.”.
áManual-de-normas-e-procedimentos-para-despertar-a-sensibilização-para-a-condução-seguraá---Ático-J.-Dotta-/-Renata-M.-Dotta-

Condutorg.você.não.tem.
que.“passar.primeiro”;.
você.tem.que.conduzir.o.veículo.
com.respeito.e.segurança..M.-Dotta-
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Dê a preferência! Numçcruzamentoçnãoçsinalizado)çteráçprioridadeçnaçpassagemçoçveículoç
queç vierç pelaç direitaç doç condutor.ç Contudo)ç oç condutorç defensivo)ç cautelosoç eç atentoç
abriráç mãoç doç seuç direitoç deç preferênciaç seç oç veículoç queç deveriaç lheç darç passagemç nãoç
estiverç deç fatoç reduzindoç aç velocidade.ç Aç posturaç cortêsç eç aç gentilezaç fazemç muitaç
diferençaç noç emaranhadoç doç trânsito)ç eç noç casoç dosç profissionaisç doç volanteç contribuemç
fortementeçparaçaçelevaçãoçdaçsegurançaçeçdaçqualidadeçdoçserviçoçprestado.çç
âManualRdeRNormasReRProcedimentosRparaRDespertarRaRSensibilizaçãoRparaRaRConduçãoRSeguraâ.RÁticoRJ.RDottaR/R
RenataRM.RDottaR

!

“NoOtrânsito,Omorre-seOfácilOeOrapidamente.”

"Manual de Normas e Procedimentos para Despertar a Sensibilização para a Condução Segura"
Ático J. Dotta / Renata M. Dotta

CAUSASODEOACIDENTES
Analisandoxseçasçcausasçdeçdiversosçacidentes)çvêxseçqueçsãoçdeçdoisçtipos:çoçinevitávelçeçoç
evitável.çCercaçdeç101çdosçacidentesçocorremçporçfatalidadesçqueçnãoçpodemosçevitar)çmasç
aç imensaç maioriaç deles)ç cercaç deç 901)ç provémç deç errosç humanosç –ç istoç é)ç diretaç ouç
indiretamente)çoçhomemçéçresponsávelçpelaçmaiorçparteçdosçacidentes:
. Acidente inevitável:ç éç aqueleç emç que)ç esgotandoxseç todasç asç medidasç paraç impedixlo)ç
aindaçassimçvemçaçacontecer.ç
. Acidente evitável:çéçaqueleçemçqueçoçcondutorç9fatorçhumanoéçdeixouçdeçtomarçmedidasç
capazesçdeçevitáxlo.

ObserveOoOcomportamentoOdosOdemaisOcondutores.

Noçtrânsito)çestamosç
vulneráveisçaosçriscosçeç
perigosçrelacionadosçaç
algunsçfatores: os
condutores, os veículos, as
vias, as condições do
ambiente e o
comportamento das
pessoas.ç
SaibaRmaisRnoRPortalRTrânsitoRBR
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OSsCONDUTORESs
Os-acidentes-que-se-originam-de-falhas-humanas-podem-ser-entendidos-sob-três-aspectos:negligência,simprudênciasesimperícia:s
Imprudentesé-quem-age-sem-a-devida-cautela-e-atenção,-causando-danos-a-outrem.
Ex:çoçmotoristaçqueçtrafegaçacimaçdaçvelocidadeçpermitidaçpelaçleiçeçpelasç
circunstâncias,çqueçficaçolhandoçoçcelularçquandoçemçmovimento,çqueçdirigeçcomçsonoç
etc.ç
Negligentesé-quem-devia-agir,-mas-deixa-de-fazê-lo,-de-forma-que-sua-omissão-dá-causa-aresultado-previsível,-que-devia-evitar.
Ex:çoçmotoristaçqueçtrafegaçcomçseuçcarroçcomçpneusçcarecas,çquandoçdeviaçterçcolocadoç
novosçpneus,çqueçnãoçfezçaçrevisãoçdoçcarro,çquandoçseçimpunhaçfazê-loçetc.çç
Imperito-é-quem-tem-o-dever-legal-de-agir-de-acordo-com-sua-preparação-profissional-oupreparo- técnico- específico,- mas- não- utiliza- as- técnicas- exigidas- nem- os- conhecimentosrecebidos-ou-estudados-para-a-função-a-que-se-propôs.
Ex:çoçmotoristaçimperitoçéçoçqueçtecnicamenteçageçcomçimprudênciaçnaçsuaçfunçãoçe/ouç
ageçcomçnegligência,çquandoçdeviaçusarçosçconhecimentosçadquiridosçparaçseçdesviarçdeç
possívelç colisãoç ouç evitarç atropelamento;ç éç oç queç nãoç sabeç controlarç oç veículoç numaç
curva,ç queç correç acimaç daç velocidadeç permitida,ç queç nãoç obedeceç asç placasç deç
sinalizaçãoçdoçtrânsito.ç
Nasapuraçãosdasscircunstânciassescausassdossacidentes,sésimportantesquesosmotoristas
saibasasdiferençasentresdolosesculpa:
.- Entende-se- que- há- DOLO- quando- existe- a- vontade- consciente- de- praticar- um- dano- aoutrem;- sob- o- nosso- enfoque,- então,- é- quando- o- condutor- age- querendo- atingirdeterminado-resultado,-como-num-atropelamento-premeditado,-por-exemplo;
.- Entende-se- que- há- CULPAquando- a- pessoa- age- sabendoque- poderá- causar- um- dano,ou- acredita- que- ele- não- vaiocorrer,-isto-é,-ela-conta-coma-sorte.

Quem se acha melhor
que os outros, dirige
agressivamente para
cumprir seus
compromissos.

|sss7sss|

As condições pessoais:
Condutor- consciente- não- dirige- com- fadiga- ou- sonoâ- nem- se- estiver- fazendo- uso- deremédios-fortesâ-ou-se-estiver-com-estado-emocional-abaladoA-Jamais-dirija-após-ingestãode-bebida-alcoólica-ou-consumo-de-drogasA-

!

Não.seja.você.mesmo.uma.adversidade.no.trânsito.

OS.VEÍCULOS
Freios:
A- Nas- rodoviasâ- os- freios- são- menos- utilizados- eâ- assimâ- ficam- com- temperatura- maisbaixa:-antecipeRse-diante-de-situações-de-perigoâ-diminuindo-a-velocidade-e-freando-maiscedo;
A- Disco e pastilhas:- bem- antes- de- viajarâ- confira- o- nível- do- fluido- no- reservatório- êoestado-do-disco-e-das-pastilhas-e-lonas-deve-ser-avaliado-por-profissionaisà;
A- Freios à lona:- podem- perder- a- eficiência- em- locais- encharcados:- nesse- casoâ- pise- nopedal-algumas-vezesâ-para-ele-voltar-à-normalidade;
A-Luz de freio:-verifique-sempre-se-está-em-perfeitas-condições-R-essa-lâmpada-não-podeestar- queimadaâ- pois- informa- sobre- nossa- redução- de- velocidade- ao- motorista- que- nossegue;- na- falta- dessa- luzâ- o- motorista- terá- menos- tempo- para- reagir- e- menor- distânciapara-parar-seu-veículoâ-podendo-colidir-com-o-nossoA
A-Perda repentina dos freios:
----------R-Reduza-a-velocidade-pelas-marchas;
----------R-Acione-o-freio-motor-êônibus-e-caminhõesà;
--------R-Sinalize-e-puxe-o-freio-de-estacionamento-êfreio-de-mãoàâ-com-cuidadoâ-para-nãotravar-as-rodasAA-Pneus:-devem-estar-em-boas-condições-de-conservação-e-uso
Importante:- se- um- pneu- estourarâ- segure- com- firmeza- o- volante- e- acelere- o- motorimediatamenteâ-para-aumentar-a-força-para-a-frente-e-neutralizar-a-força-para-o-ladoA

“Podem.até.revogar.a.lei.do.
cinto,.mas.ninguém.revoga.a.
lei.da.física”.JEduardoJBiavati
"ManualJdeJNormasJeJProcedimentos
paraJDespertarJaJSensibilizaçãoJparaJaJ
ConduçãoJSegura".J
ÁticoJJ.JDottaJ/JRenataJM.JDotta
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As condições internas:
.ã Cuidados com os passageiros:ã sóã converseã oã estritamenteã necessárioã comã osã
passageiros;
.ã Cuidados com as cargas:ã mantenhaã ferramentas,ã volumesã eã sacolasã emã locaisã
apropriadosã:nuncaãosãdeixeãsoltosãnoãveículoâ;ãdistribuaãbemãasãcargas,ãseãforemãpesadas,ã
eãjamaisãexcedaãoãpesoãmáximoãrecomendávelãpeloãfabricanteãnemãtransporteãcargaãqueã
nãoãcaibaãnosãlimitesãdoãveículo;
.ã Cinto de segurança:ã verifiqueã seã estãoã intactosã eã funcionando,ã seã nãoã háã dobrasã eã seã
estãoãcorretamenteãajustadosãàsãpessoas.ã

!

Importante: clipes ou presilhas anulam
os efeitos do cinto!

AS VIAS

Viasã malã sinalizadas,ã malã conservadas,ã malã projetadasã eã semã acostamentosã realmenteã
oferecemãmaisãriscosãdeãacidentes;ãnessesãcasos,ãaãatençãoãdoãmotoristaãdeveãserãmaior.ã
Oã desrespeitoã eã mesmoã aã desatençãoã àsã placasã deã sinalizaçãoã aumentamã asã
probabilidadesãdeãoãcondutorãseãenvolverãemãsinistros.ã
Asã regrasã paraã asã motocicletasã sãoã asã mesmasã dosã carrosã eã caminhões:ã todasã devemã
respeitarã osã limitesã deã velocidade,ã manterã distânciaã segura,ã ultrapassarã apenasã pelaã
esquerdaãeãnãoãcircularãentreãveículos.ã

Saiba mais em
Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) – Manual
de Direção Defensiva (2005)
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Sinalização:
Paraãdirigirãcomãmaiorãcuidadoêãoãcondutorãprecisaãterãconhecimentoãclaroãdasãregrasãdeã
sinalizaçõesãhorizontalãeãverticalêãdosãdispositivosãcontroladoresêãdosãalertasãsemafóricosêã
deã obrasã eã dosã gestosã dosã agentes1 da1 Autoridade1 de1 Trânsitoêã contidosã noã Anexoã IIã doã
Código1de1Trânsito1Brasileiroã–ãResoluçãoãnºã(6àêãdeã))ãdeãabrilãdeã)àà4;ã
Entreã asã muitasã eã necessáriasã formasã deã sinalizaçãoêã estãoêã porã exemploêã aã horizontalêã
queã temã comoã funçãoã organizarã oã fluxoã deã veículosã eã pedestresêã controlarã eã orientarã osã
deslocamentosã emã situaçõesã comã problemasã deã geometriaêã topografiaã ouã frenteã aã
obstáculosêeã complementarã osã sinaisã verticaisã deã regulamentaçãoêã advertênciaã ouã
indicação;ãElaãseãapresentaãemãcincoãcores:
.1 Amarela:1 utilizadaã naã regulaçãoã deã fluxosã deã sentidosã opostos;ã naã delimitaçãoã deã
espaçosããproibidosãparaãestacionamentoãe/ouãparadaãeãnaãmarcaçãoãdeãobstáculos;
.1 Vermelha:1 ã utilizadaã paraã proporcionarã contrasteêã quandoã necessárioêã entreã aã marcaã
viáriaãeãoãpavimentoãdasãciclofaixasãe/ouãcicloviasêãnaãparteãinternaãdestasêãassociadaãàã
linhaã deã bordoã brancaã ouã deã divisãoã deã fluxoã deã mesmoã sentidoã eã nosã símbolosã deã
hospitaisãeãfarmáciasãEcruzá;
.1Branca:1ãutilizadaãnaãregulaçãoãdeãfluxosãdeãmesmoãsentido;ãnaãdelimitaçãoãdeãtrechosã
deã viasêã destinadosã aoã estacionamentoã regulamentadoã deã veículosã emã condiçõesã
especiais;ãnaãmarcaçãoãdeãfaixasãdeãtravessiasãdeãpedestresêãsímbolosãeãlegendas;ã
.1Azul:1utilizadaãnasãpinturasãdeãsímbolosãdeãpessoasãportadorasãdeãdeficiênciaãfísicaêãemã
áreasãespeciaisãdeãestacionamentoãouãdeãparadaêãparaãembarqueãeãdesembarque;ã
.1Preta:1utilizadaãparaãproporcionarãcontrasteãentreãoãpavimentoãeãaãpintura;ã

Saiba mais em
Resolução nº 160,
de 22 de abril de 2004
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PistaMdeMrolamento:
.MEstreitamentoMdeMpista:àaoàveràaàplacaàindicandoàoàestreitamentoàdaàpistaAàsinalizeàparaà
informaràsobreàaàmanobraàqueàiráàfazer;à
.M Depressões,M lombadas,M buracosM naM pista:M reduzaà aà velocidadeà bemà antesà eà eviteà
acionarà osà freiosà duranteà aà passagemà porà essesà elementosAà paraà nãoà desestabilizarà oà
veículo.à
.M TrechosM escorregadios:à noà casoà deà aquaplanagemAà mantenhaà oà volanteà firmeAà nãoà
acioneàosàfreiosAàtireàoàpéàdoàaceleradoràeàaguardeàoàcontatoàdasàrodasàcomàoàpiso;
.MDeclives:àtesteàosàfreiosàantesàdeàcomeçaràaàdesceràeàmantenhaàoàveículoàengrenado;
.MAcostamento:à sóàpareànoàacostamentoà emàcasoàdeànecessidadeAàobservandoàseànãoàháà
desnívelàdoàpisoàemàrelaçãoàààpistaàdeàrolamentoàeàsinalizandoàaàmanobraAàcomàgradualà
reduçãoàdaàvelocidade;à
.MRotatórias:MsaibaAàdeàantemãoAàqualàsaídaàprecisaráàtomar;àrespeiteàoàveículoàqueàsegueà
emàviaàpreferencialàeàoàqueàjáàestáàtransitandoàpelaàrotatória;àsinalizeàcorretamenteàsuasà
intenções;
.MCurvas:àquantoàmaisàfechadaAàmenoràdeveàseràaàvelocidadeàdoàveículoàantesàdeàentrarà
noàlocal;
.MCiclovias,Mciclorrotas:Moàveículoàmenoràsempreàtemàpreferência:àrespeiteàoàciclista;àemà
JuizàdeàForaAàumaàciclorrotaàfoiàimplantadaàemàalgumasàviasàdoàcentroàurbano.
Manobras:
à
.M Ultrapassagens:M considereà aà potênciaà doà motorà doà seuà veículoà antesà deà sinalizarà eà
ultrapassar;àseàestiverànumaàdescidaAàlembre-seàdeàqueàtodosàosàcarrosàprovavelmenteàseà
encontramà emà velocidadeà maior;à sóà ultrapasseà pelaà esquerdaà eà quandoà seà certificarà daà
segurançaàparaàtodosAàsinalizandoàcorretamenteàaàmanobra.à
Obs.:M Jamaisà dificulteà aà ultrapassagemà deà outrosà veículosà eAà seà precisoAà reduzaà aà
velocidade;àassimàqueàhouveràespaçoàeàsegurançaAàfaciliteàaàultrapassagemàdoàveículoàqueà
estiverà“colado”ànaàtraseira.
.MMarchaMàMré:Mnuncaàaàutilizeàemàesquinas.
à

Dirigirà comà segurançaà requerà atençãoà
eà paciênciaAà sobretudoà seà oà trânsitoà
estiverà morosoà ouà muitoà intenso:à
mantenhaà aà paciênciaà eà aà distânciaà
seguraà doà veículoà daà frente.à Antesà deà
algumaà manobraà necessáriaAà reflitaà eà
sinalizeàcorretamenteàsuaàintenção.

“Um trânsito mais seguro
não depende apenas de
grandes ações, mas também
de pequenas atitudes”.
Fonte: Observatório Nacional de Segurança Viária
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Asgcondiçõesgdogambiente
Visibilidade:g
.gFaróis:gverifiquegsegestãogfuncionandogbemgegsendogadequadamentegutilizados;
.gRetrovisores:gajuste-osgantesgdagpartida,gparagobtergmaiorgcampogdegvisão;
.gOfuscamento:gdiantegdessagsituação,gdesviegogolhargdogfocogdegluzgparagumagreferênciag
qualquergàgdireitagdagpista;gsegogfachogdegluzgvemgdegtrás,gmovagumgpoucogparagbaixogog
retrovisorgcentral,gretornando-ogparagagposiçãoglogogquegagluminosidadegforgatenuada;
.g Lusco-fusco:g ég aqueleg períodog aog amanhecerg eg aog anoitecer,g quandog ag iluminaçãog
naturalgégprecáriag-gparagvergbemgegsergvisto,gacendagosgfaróisgbaixos;
.gLuzgdogsol:gutilizegsempregogquebra-solgougóculosgescuros,grecorrendogagumagreferênciag
dogladogdireitogdagviagqueglhegconfirmegagposiçãogdogveículogsobregagpista;
.g Pontog cegog |ângulog morto1:g antesg deg umag manobra,g og condutorg deveg girarg ag cabeçag
parag certificar-seg deg queg nãog hág umg veículog aog ladog Nesquerdag oug direita,g conformeg ag
intençãoCgnãogdetectadogpelosgespelhosgretrovisores.

A-questão-da-visibilidade-tem-vários-aspectos:o-condutor-precisa-ver,-aprendendo-a-olhar-bem-mais-adiante,e,-naturalmente,-precisa-ser-visto-pelos-demais-usuários-da-via.

Nogcasogdegchuva,gneblina,gcerraçãogegfumaça:g
g
.gAcendagogfarolgbaixo;g
.g Nog casog deg chuvag muitog forteg oug comg granizo,g og idealg ég estacionarg emg localg seguro,g
aguardandogmelhoragdogtempo;g
.gCertifique-segdegquegoglimpadorgdegpara-brisagegogdesembaçadorgestãogemgbomgestado;g
.gSegprecisar,gprocuregumagreferênciagdogladogdireitogdagpistagegsigagatégumagsaídagsegura,g
semgparargnagpistagdegrolamento,gporquegosgoutrosgmotoristasgpodemgnãogvergseugveículo,g
segagvisibilidadegestivergmuitogbaixa;
.gAumentegagdistânciagdegsegurançagdogveículogàgsuagfrente;
.gNãogfreiegsegasgrodasgnãogestiveremgemgcontatogcomgogsolo,gparagevitargogtravamento,g
queg podeg fazerg og veículog girarg oug capotar;g ag aderênciag sóg podeg serg conseguidag comg ag
reduçãogpaulatinagdagvelocidadegdogveículo.g
Adaptado de: Direção Preventiva – Ciclo de Palestras – Serviço Social do Transporte e
Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT )

“Não-se-dirige-na-chuva-da-mesma
forma-como-se-dirige-quandoo-tempo-está-seco!”

Acostume-se-a-prever-os-riscos,para-evitá-los!
|ggg12ggg|

DIREÇÃOsDEFENSIVA
O,comportamento,adotado,pelo,condutor,consciente,das,regras,e,da,responsabilidade,ao,
volante,e,conhecedor,das,práticas,que,evitam,eàou,minimizam,acidentes,será,percebido,
como, de, efetiva, direção, defensivaA, Mantenha, você, também, conduta, defensiva no
trânsitoV,atentando,para,o,que,promove,segurança:,
A,A atenção:,mantenhaPa,nas,condições,da,viaV,entorno,imediato,e,pedestres,;sobretudo,
na,proximidade,de,escolasV,pontos,de,ônibusV,passarelasV,e,centros,urbanosó;
A, As boas condições pessoais: o, condutor, consciente, não, compromete, sua, atuação, ao,
volanteV, pois, procura, descansar, antes, de, assumir, a, direçãoV, não, faz, ingestão, de, bebida,
alcoólica,e,nem,uso,de,droga,ilícitaV,não,permite,som,altoV,conversa,ao,celular,;mesmo,
em,viva,vozóV,TV,a,bordo,etcAV,usa,calçados,bem,fixos,nos,pés,;que,não,representem,risco,
de, caírem, debaixo, do, pedal, de, freioV, por, exemploV, impedindo, uma, frenagem, de,
emergênciaóV,coloca,o,cinto,de,segurança,e,determina,o,mesmo,aos,passageirosA
Para, dirigir defensivamente, é, preciso, investir, na, reflexão, e, no, conhecimento, das, leisV,
regulamentosV, sinalização, e, procedimentos, segurosV, direito, de, preferênciaV, hábitos, do,
pedestre,e,dos,condutores,de,uma,região,etcAV,construindoV,assimV,base,para,a,habilidade,
nas, decisõesA, Alguns, perigos, e, situações, de, risco, podem, ser, presumidos, antes, da,
aproximação, do, veículoV, observandoPse, a, movimentação, de, pedestresV, veículo, lento, à,
frente, ou, desgovernado, na, pistaV, ameaça, de, tempestade, proeminenteV, visualização, de,
obstáculos, ou, acidentes, a, alguns, metros, etcA, Parecem, fatores, fáceis, de, serem,
entrevistosV,mas,não,o,sãoV,se,o,condutor,estiver,distraído,ao,volanteV,sem,consciência,de,
que,dirigir,é,correr,riscosA
Adaptado,de:,-Apostila de Segurança e Saúde para Trabalhadores do Transporte Rural",–,
SESTàSENAT;,Cartilha de Direção Defensiva no Transporte de Passageiros,–,SESTàSENAT

“Ésasformasdesdirigirsques
permitesreconhecers
antecipadamentesasssituaçõess
desperigosespreversosques
podesacontecerscomsvocêse
seussacompanhantes,scoms
seusveículosesossoutross
usuáriossdasvia”.
Denatran – Manual de Direção
Defensiva (2005)
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DIREÇÃOuPREVENTIVA
Jáj sej vemj falandoj bastantej daj necessidadej dej osj condutoresj dej veículosj manteremj aj
direçãojdefensivajnojtrânsitoàjAprofundandojojentendimento;jsurgemjtambémjconceitosj
relativosj aj posturaj aindaj maisj segura;j quandoj sej desenvolve;j alémj daj defensiva;j aj
direçãojpreventivaàj
Ajdireçãojpreventivajéjumajevoluçãojdajdefensivaàj
Conceitualmente;j elaj éj aj preparaçãoj doj motoristaj paraj não entrar em situações de
risco;jenquantojajdireçãojdefensivajensinajojmotoristajajreagirjquandojjájsejencontrajemj
situaçãojperigosaàjSaiba mais em Berti Direção Preventina
Praticandoj aj direção preventiva;j oj condutorj devej fazerj avaliaçãoj geralj préviaj dej suasj
condiçõesj físicasj ej emocionais;j dasj vias;j doj carroj ej doj tempo;j aj fimj dej preverj ej evitarj
perigosjejagirjcorretamente;jparajsuperarjeBoujminimizarjsituaçõesjadversasjnojtrânsitoàj
Emj vezj dej sej predisporj aj umaj sériej dej ocorrênciasj quej podemj serj muitoj infelizes;j oj
motoristaj sej mantémj atentoj ej sej antecipaj aoj risco;j poupandoSsej ej contribuindoj paraj aj
reduçãojdejacidentesà

!

“Seuestáuatrasado,unãoutireuouatrasounoutrânsito,u
comprometendousuauvidaueuaudeuoutrasupessoasv”

Orientações em caso de acidente
j
àjInterditar;jisolarjejsinalizarjajáreajIusarjtriângulojdejsegurançajejluzesjdejemergência(;j
nojcasojdejhaverjvítimas;jsejnão;jdesobstruajajvia;
àjSejcapacitado;jprestarjosjprimeirosjsocorros;
àjComuniquejojocorrido;jimediatamente;jaojseujsuperior;
àjComuniquejàjSettrajBjagentesjdejtrânsitojoujàjautoridadejpolicial;jparajquejsejajfeitojoj
BoletimjdejOcorrência;
àjSejpossível;jtirejfotos;jevidenciejejanotejasjplacasjdosjveículosjenvolvidosàjj
Oj usoj doj triângulo de segurançaj éj
obrigatório;jnojcasojdejojveículojnãojpoderj
serj removidoj Ipneuj furado;j panej elétrica;j
panej mecânica(;j naj distânciaj mínimaj dej
0Omj doj veículoj ej visívelj aj óOOmj Iaj
distânciaj doj triânguloj devej serj aumentadaj
nojcasojdejchuvajfortejejdevejserjcontadaj
antesjdajcurva;jsejojcarrojemjpanejestiverj
paradojlogojdepoisjdela(à

“Porutrásudosuacidentes,u
costumeiramente,uestáu
umauinfraçãoudeutrânsito.”
Manual de Normas e Procedimentos para
Despertar a Sensibilização para a Condução Segura
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No caso de acidentes sem vítimas:
1-Mantenha-a-calma-ja-irritação-e-o-desespero-geram-outros-desgastesP;
1-Sinalize-o-localN-para-evitar-outros-acidentes;
1-Se-o-veículo-tiver-condições-de-mobilidadeN-retireéo-do-local-e-desobstrua-a-via;
1- Assim- que- possívelN- faça- contato- com- o- seu- superior- imediatoN- informando- sobre- aocorrência;
1- Solicite- a- presença- de- um- agente- de- trânsito- municipal- para- confecção- de- registro- deBoletim-de-Ocorrência-eN-caso-não-haja-disponibilidadeN-avalie-a-possibilidade-de-se-dirigira-uma-unidade-da-Polícia-MilitarN-para-fazer-o-boletimN-verificando-se-o-veículo-pode-sercolocado-em-movimento-com-segurança;
1-Repasse-ao-superior-imediato-o-número-do-Boletim-de-Ocorrência;
1- Não- é- permitido- ao- condutor- fazer- acordos- de- indenização- ou- reparosN- não- lhe- sendoautorizado-negociar-em-nome-do-Município1No caso de acidentes com vítimas:
1-Mantenha-a-calma-ja-irritação-e-o-desespero-geram-outros-desgastesP;
1-Sinalize-o-local-para-evitar-outros-acidentes;
1-Peça-socorro-médico-pelo-número-T70-jSamuPN-relatando-o-fato-ao-atendente;1- Telefone- para- ligar- o- número- T72N- relatando- o- fato- e- solicitando- o- suporte- da- PoliciaMilitar;
1-Assim-que-possívelN-faça-contato-com-o-seu-superior-imediatoN-informando-sobre-o-fato-erepassando-o-número-do-Boletim-de-Ocorrência;
1-Aguarde-o-início-e-o-término-do-trabalho-de-perícia-e-não-retire-o-veículo-do-local;
1-Avalie-se-o-veículo-pode-ser-conduzido-em-segurança-até-a-garagem-da-PJF;
1-Se-isso-não-for-possívelN-informar-ao-superior-imediatoN-solicitando-a-remoção-do-veículopor-guincho;
1- Não- é- permitido- ao- condutor- fazer- acordos- de- indenização- ou- reparosN- não- lhe- sendoautorizado-negociar-em-nome-do-Município1Atenção:
. Se você, motorista, for também vítima:-se-estiver-conscienteN-peça-ao-socorrista-paraque- faça- contato- com- seu- superior- imediato- sobre- o- ocorrido- –- tenha- sempre- junto- aosdocumentos-nome-e-número-do-telefone-da-sua-chefia;. Se o acidente envolver animais:-não-toque-no-animal;-comunique-o-ocorrido-ao-órgãoambientalN- através- do- telefone- Jó72é332T1- Se- possívelN- faça- registro- fotográfico- dasituação1

“O primeiro culpado de um
acidente é o condutor, que,
podendo evitá-lo, não o fez.”
Paulo Becker
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CHECKLIST DA DIREÇÃO SEGURA
A importância da conduta segura no trânsito
Ohrespeitohàshregrashdehtrânsitohéhcondutahimprescindívelhparahahboahconvivência)hcabendoh
ahtodohmotorista)hprofissionalhouhnão)hdirigirhohveículohdehacordohcomhashnormas“h
Taishregrashregulamhohmovimentohdoshveículoshnashvias)hestabelecemhprioridades)hindicamh
posturashadequadashcomhvistashàhsegurançahdehpedestreshehcondutoreshehàhmelhorhfluênciah
dohtrânsito“hAshinfraçõeshahessashnormashlevamhàshmultas)hque)hporhlei)hincidem sobre o
condutor“hEssahéhumahdashrazõeshpelashquaishohmotoristahprecisahestarhatentohehtrafegandoh
comh oh máximoh deh segurança)h parah nãoh seh envolverh emh acidentesh queh eleh podeh
perfeitamentehevitarhehnãohperderhpontoshemhsuahcarteirahdehhabilitação“
“hDêhpassagem)hquandohsolicitada;
“hUltrapassehapenashpelahesquerda;
“hFacilitehahpassagemhdoshveículoshdehurgênciahehemergênciah;bombeiros)hambulâncias)hfiscalizaçãoh
dehtrânsitohehpolíciaU)hindohparahahdireitahehdeixandohahfaixahdahesquerdahlivre;
“hNãohtroquehdehpistahaleatoriamenteh;nãoh“costurehnohtrânsito”U;
“hParahdeslocamentoshlaterais)hutilizehsemprehahsetahouhgestohconvencionalhdehbraço;
“h Nãoh aceiteh provocaçãoh deh outroh motoristah eh mantenhah ah atençãoh nah conduçãoh exemplarh doh
veículo;
“hNãoh dificultehahpassagemhdehpedestres)hprincipalmenteh crianças)hpessoashidosashehportadorash deh
deficiênciahfísica;
“hNãohestacionehsobrehashcalçadashehcanteiros;
“hParehouhestacionehapenashemhlocaishpermitidos;
“hDiminuahahvelocidadehnashproximidadeshdehescolashehhospitais;
“hMantenhahfarolhbaixohaceso)hmesmohdurantehohdia)hprincipalmentehemhrodovias;
“hMantenhahfarolhaltohapenashemhviashsemhiluminaçãohpúblicah–hdiminuahohfarolhaohcruzarhcomhoutrosh
veículos;
“hMantenhahacesashashluzeshexternashdohveículohaohamanhecer;
“h Duranteh ah noite)h mantenhah ah placah traseirah dosh veículosh iluminada)h seh oh carroh estiverh emh
movimento;
“hMantenhahohveículo)hpreferencialmente)hnahpistahdahdireita;
“hMantenhahvelocidadehcompatívelhcomhohfluxo)hrespeitandohohlimitehestabelecidohparahahvia;
“hJamaishatendahouhusehohcelularhenquantohdirigeh–hhavendohfortehnecessidade)hencostehohveículohemh
localhpermitido;
“hAtentehparahahpresençahdehplacas)hfioshehsinalizaçõeshaéreas)hnohcasohdehconduzirhcaminhõeshouh
máquinas;
“h Emh viagensh intermunicipais)h mantenhah
atençãoh máxima:h éh provávelh ah circulaçãoh deh
pedestres)hciclistas)hcarroçashehanimaishnahpistah
ehnohacostamento;h
“h Noh casoh deh veículosh deh carga)h mantenhah ah
cargahsemprehcobertahehfixada“hNuncahexcedahah
capacidadehmáximahdehtraçãohdohveículo;
“h Façah paradash emh percursosh longos)h conformeh
planohdehviagem;
“h MantenhaNseh emh diah comh ash leish deh trânsito)h
parahnãohashinfringir;
“hOperehconscientementehohveículo)hobedecendoh
suash característicash técnicash –h calibragemh dosh
pneus)hporhexemplo“
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Checklist do veículo
FãCertifiqueHseãdeãqueãoãveículoãestáãemãcondiçõesãsegurasãparaãuso:ãverifiqueãáguaVãóleoã
doãmotorãeãitensãobrigatóriosãeãdeãsegurançaVãcomoãcondiçõesãdosãpneusVãmacacoVãpneuã
reservaVã triânguloVã iluminaçãoã externaVã espelhosã eã condiçõesã geraisVã informandoã aoã
superiorãimediatoãtodasãasãirregularidadesãverificadas;
FãAntesãdaãpartidaVãcoloqueãeãajusteãcintosãdeãsegurançaãeãencostoãdeãcabeça;
Fã Nãoã deixeã objetosã soltosã noã interiorã doã veículo;ã coloqueHosã noã compartimentoã deã
bagagem;
Fã Atenteã paraã aã segurançaã deã passageirosã eã terceirosã quandoã daã aberturaã dasã portasã doã
veículo;
FãNãoãutilizeãoãveículoãsemãportarãoãdocumentoãoriginalã(nãoãserveãcópia)ãdoãCertificadoã
deã Registroã eã Licenciamentoã deã Veículoã (CRLV)ã eã aã CNHã naã categoriaã doã veículoã aã
conduzirFã
Checklist da autoavaliação
Das condições físicas e emocionais
Façaãanáliseãdasãsuasãcondiçõesãpessoais:
FãDormiãbem?
FãSintoHmeãfatigado?
FãAlgumãproblemaãgraveãestáãcomprometendoãminhaãatenção?
ConverseãcomãseuãsupervisorãaãrespeitoãdeãsuasãcondiçõesãfísicasãeãemocionaisVãantesãdeã
assumirãalgumaãviagemF
Checklist da prestação de serviço
FãPesquiseãeãconheçaVãantesãdaãviagemVãoãtrajetoãqueãteráãqueãcumprirVãoptandoãpeloãqueã
representaãmaisãleveãfluxoãeãpossaãserãvencidoãemãmenorãtempo;
Fã Revisteã oã interiorã doã veículoã aoã términoã doã serviçoã prestado;ã encontrandoã objetosã aliã
esquecidosVãencaminheHosãaoãsuperiorãimediatoF
Fã Informeã oã superiorã imediatoã sobreã qualquerã situaçãoã queã possaã caracterizarã assédioã
moralãeDouãsexualVãassimãcomoãqualquerãtipoãdeãdiscriminaçãoãcontraãsiãmesmoãouãumãdosã
usuáriosãdoãveículoVãenquantoãseãencontraãaãserviço;ã
Fã Preenchaã oã “Diárioã doã Veículo”ã eã soliciteã aã leituraã eã assinaturaã doã usuárioã noã
documentoF
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ORIENTAÇÕESiSOBREiUTILIZAÇÃOiDAiFROTA
Asâ orientaçõesâ aquiâ descritasâ seâ prestamâ aâ facilitarâ eâ nortearâ motoristasâ eâ usuáriosâ
quantoâ aâ sistemáticaâ queâ regulaâ oâ usoâ eâ aâ destinaçãoâ dosâ veículosâ levesâ eâ pesadosâ eâ aâ
conduçãoâ deâ máquinasâ emâ viasâ públicasHâ bemâ comoâ orientarâ osâ condutoresâ efetivosâ eâ
temporáriosâ naâ prestaçãoâ deâ serviçoâ deâ transporteâ deâ passageirosâ eâ cargasHâ deâ acordoâ
comâasâpremissasâeâosâvaloresâdaâAdministraçãoâPúblicaó
Alémâdoâcomportamentoâcompatívelâcomâaâimportanteâfunçãoâdeâcondutorâdeâveículosânoâ
âmbitoâdaâmunicipalidadeHâháâprocedimentosâqueâoâmotoristaâprecisaâobservarHâpoisâfalamâ
diretamenteâsobreâsuaâresponsabilidadeâeâatribuiçãoânoâexercícioâdaâfunçãoóâAâcortesiaâéâ
umâdelesóââ
AâimportânciaâdaâcortesiaânoâtrânsitoâseâestendeHâtambémHâaoâtratoâdoâcondutorâcomâasâ
pessoasâ queâ utilizamâ oâ veículoóâ Cortesiaâ eâ polidezâ sãoâ essenciaisâ numaâ comunicaçãoâ
respeitosaóâAlémâdissoHâaâlinguagemâclaraâeâobjetivaâéâfundamentalânaâretransmissãoâdeâ
mensagensâeâdiálogosóâ
Outroâ fatorâ comportamentalâ deâ imensaâ importânciaâ naâ prestaçãoâ deâ serviçosâ pelosâ
condutoresâéâaâdiscrição:ânasâsuasâdiferentesâeâfrequentesâviagensâaâserviçoHâcabeDlhesâoâ
deverâdeâprotegerâasâinformaçõesâtrocadasâpelosâusuáriosânoâinteriorâdoâveículoHâsemâasâ
propagarâaâterceirosHâpoisânãoâdizemârespeitoâsenãoâaâelesâmesmosâeâàsâsuasâatividadesóâ
Oâ respeitoâ àsâ regrasâ deâ trânsitoâ éâ condiçãoâ essencialâ paraâ aâ direçãoâ deâ veículosHâ masHâ
apesarâ deâ serâ inquestionávelâ suaâ obrigatoriedadeHâ outrasâ práticasâ têmâ seâ mostradoâ
recorrentesóâ Noâ quadroâ aâ seguirâ estãoâ algumasâ dasâ ocorrênciasâ maisâ comunsHâ apesarâ deâ
expressamenteâ proibidasâ peloâ CódigoP BrasileiroP deP Trânsitoóâ Osâ motoristasâ efetivosâ eâ
temporáriosâ devemâ ficarâ atentosâ paraâ nãoâ cometerâ taisâ infraçõesHâ poisHâ casoâ contrárioHâ
alémâ deâ seâ sujeitaremâ aâ riscosâ maioresHâ porâ negligênciaHâ imprudênciaâ ouâ imperíciaHâ
responderãoâcomâoâpagamentoâdeâmultasâeâpontuaçãoâemâseusâprontuáriosâdaâCNH:
óâDirigirâapósâingestãoâdeâbebidaâalcoólicaâouâusoâdeâdrogas;
óâ Usarâ celularâ comâ oâ veículoâ emâ movimentoâ –â seâ forâ altamenteâ necessárioâ atenderâ
chamadaâouâfazerâligaçãoHâprimeiramenteâestacioneâoâveículoâemâlocalâpermitidoó
AsPsituaçõesPabaixoPtambémPsãoPgravesPePdevemPserPevitadasPpelosPmotoristas:
óâFumarâdentroâdoâveículo;
óâDirigirâveículosâsemâportarâoâdocumentoâdeâhabilitação;
óâUtilizarâoâveículoâdoâMunicípioâparaâfinsâparticulares;
óâDarâcaronaâemâveículoâdeâusoâexclusivoâdaâPrefeituraPdePJuizPdePFora;
óâEntregarâaâterceirosâaâdireçãoâdoâveículoâqueâestáâsobâaâsuaâresponsabilidade;
óâEstacionarâe;ouâfrequentarHâemâhorárioâdeâtrabalhoHâlocaisâqueâpossamâcomprometerâaâ
imagemâ daâ PrefeituraP deP JuizP deP Fora,â alémâ deâ suaâ própriaHâ comoâ profissionalâ doâ
volanteó

!

Condutor,
asiregrasideitrânsitoisãoicontinuamenteiaprimoradas,i
paraitorná-loicadaivezimaisiseguro.
Atualize-seisempreã
|PPP18PPP|
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COMO ESTOU DIRIGINDO? (3690-7221)
ElogiosR eR reclamaçõesER denúnciasR eR envioR deR sugestõesR vêmR sendoR feitosR viaR
telefoneER siteR eR redesR sociais6R TodosR osR veículosR daR PrefeituraR deR JuizR deR ForaR
contamRcomRnúmerosRdeRidentificaçãoReRdeRcontatoERqueRsãoRutilizadosRpeloRcidadãoR
queRdesejaRenviarRalgumaRmensagem6
SejaRvocêERcondutorERmotivo de elogiosERjamaisRdeRreclamaçõesv

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
R
T,çR–RGuardaRMunicipalR
TJ/R–RDelegaciaRdaRMulher
TJTR–RDisquefdenúncia
Tz/R–RPolíciaRMilitar
TzTR–RPolíciaRRodoviáriaRFederal
TzâR–RSamuR
TzçR–RCorpoRdeRBombeiros
TzõR–RPolíciaRFederal
Tz.R–RPolíciaRCivil
TzJR–RPolíciaRRodoviáriaREstadual
TzzR–RDefesaRCivilR
çêz/f../TR–RPolíciaRAmbientalR
çêz/f.õ//R–RSettraRARAgentesRdeRTrânsitoR
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