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“segurança dos cidadãos no trânsito brasileiro”
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Atribui-se a Joseph Stálin a seguinte frase: “Uma única morte é 
uma tragédia, um milhão de mortes é uma estatística”.
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• usar o celular ao volante e dirigir alcoolizado. 
Em 21% dos acidentes, ao menos um dos condutores havia 
bebido antes de dirigir.
• dirigir colado na traseira do carro à frente, 
prática que responde por 12% dos acidentes registrados 
nas rodovias federais.
• dirigir acima da velocidade permitida :  o desrespeito com a sinalização é responsável 

por 12% dos acidentes no Brasil. 
• não ligar a seta:  trocar de faixa sem ligar o sinalizador obriga o motorista que se 

encontra na pista ao lado a frear bruscamente, o que nem sempre é possível de ser feito, 
provocando a batida.

• deixar de usar o cinto de segurança é uma das maiores imprudências cometidas pela 
população: em uma colisão frontal a 60 km/h, o indivíduo que não usa o cinto é 
arremessado com um peso equivalente a mil quilos, podendo esmagar quem está a sua 
frente. 

CAUSAS
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A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mostra que 
aproximadamente um quarto dos brasileiros que dirige insiste em 
desobedecer à lei e colocar a vida em risco. Segundo a pesquisa, 
24,3% dos motoristas afirmam que assumem a direção do veículo 
após ter consumido bebida alcoólica no Brasil, onde a violência 
no trânsito é uma das principais causas de mortes. 

O comerciante Francisco de Assis Pinheiro, 38 anos, natural do Rio de Janeiro, 
faz parte dessa estatística. Ele sofreu um grave acidente quando voltava de uma festa 
após ter bebido álcool. “Não andei nem 300 metros e em uma curva bati em outro 
carro. Eu estava sem cinto, fraturei o osso da região da bacia e estou sem andar. 
Aprendi a lição. Não se deve beber e dirigir”, lembra o comerciante.

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/35165-um-a-cada-quatro-motoristas-brasileiros-dirigem-apos-consumir-alcool

http://www.pns.icict.fiocruz.br/
http://www.blog.saude.gov.br/index.php/geral/35165-um-a-cada-quatro-motoristas-brasileiros-dirigem-apos-consumir-alcool
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Segundo a Educadora de Trânsito do Departamento de Trânsito (Detran) de 
Goiás, Regina Lúcia Siqueira da Costa, o uso do celular ao volante é a segunda maior 
causa de acidente no país, perdendo apenas para motoristas que dirigem 
embriagados. As estatísticas indicam o mesmo cenário em Goiás.

"Os efeitos causados pelo uso do celular no trânsito são praticamente os 
mesmos do álcool combinado à direção. O motorista perde toda a atenção e o foco, 
comprometendo seus reflexos e sua capacidade de agir de forma defensiva. Em apenas 
uma conferida no celular, o condutor pode andar até 100 metros sem olhar para frente, 
e essa desatenção faz muitas vítimas", explicou Regina Lúcia, comparando os danos 
causados pelas infrações de trânsito.

https://www.aredacao.com.br/noticias/94357/uso-do-celular-
e-a-segunda-maior-causa-de-acidente-de-transito-em-goias

https://www.aredacao.com.br/noticias/94357/uso-do-celular-e-a-segunda-maior-causa-de-acidente-de-transito-em-goias


Profª. Luciene 



Profª. Luciene 

As consequências negativas dos acidentes de trânsito não abrangem somente 
custos materiais, vão além, envolvendo o psíquico e o social, que muitas vezes não são 
percebidos de imediato, mas sim após acompanhamentos e observações das vítimas.

Existem problemas que não são discerníveis à primeira vista: o que pode 
ocorrer com uma criança que perde seus pais em um acidente de trânsito? Qual o 
custo social de um homem que ficou deficiente, fato que irá afetar seu ajustamento 
familiar, social e profissional?

Após 18 meses de acompanhamento de pacientes acidentados, quase 30% 
apresentavam desordens psiquiátricas. É muito comum a incapacidade de superar essa 
vivência de violência no trânsito, quase um quinto das pessoas acabaram sofrendo de 
síndrome de estresse aguda, caracterizada por distúrbios de humor e fortes lembranças 
do acidente.

CONSEQUÊNCIAS

https://veltec.com.br/custos-dos-acidentes-de-transito/

https://veltec.com.br/custos-dos-acidentes-de-transito/
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Luto em Luta: o retrato da insegurança no trânsito

Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) mostram que 1,2 milhão de pessoas 
morrem em decorrência de acidentes de trânsito, o qual é hoje uma das maiores causas de morte 
no mundo. Só no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 42 mil pessoas morreram em 2013 
vítimas de acidentes no trânsito. O número está entre os mais altos do mundo e coloca o país em 
terceiro lugar no ranking da OMS.

Pensando neste cenário, o Documentário Luto em Luta denuncia a dura realidade das 
pessoas envolvidas direta ou indiretamente nos episódios. Por meio do depoimento de vítimas, 
familiares e especialistas, a produção apresenta um panorama do problema no Brasil e mostra 
como a imprudência ao dirigir está entre as principais causas dos acidentes. O filme também 
aponta a falta de educação dos motoristas e o comum desrespeito aos pedestres em diversos locais 
da cidade, além de algumas das políticas dos agentes públicos aplicadas nessas situações.
Entre os participantes do documentário destacam-se Ricardo Young, Gilberto Dimenstein, Heródoto 
Barbeiro, José Gregori, Floriano Pesaro e Rafael Baltresca, que perdeu a mãe e a irmã atropeladas 
e hoje segue na luta com o movimento Não Foi Acidente. A direção é de Pedro Serrano.

https://www.youtube.com/watch?v=6vG4NXgdJA8

http://naofoiacidente.org/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=6vG4NXgdJA8
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Projeto de Lei n° 3267, de 2019

Validade da CNH
Prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 10 anos para quem tem menos 
de 50 anos de idade, 5 anos para quem tiver entre 50 e 70 anos e 3 anos para pessoas acima 
de 70 anos. Hoje, a regra geral é de 5 anos de validade. Essa extensão só vale para as CNHs
que forem emitidas com a nova data de validade.

Pontos na carteira
O projeto aumenta o limite de pontos para suspender a CNH. Condutores 
profissionais terão até 40 pontos. Para os demais, depende da quantidade de 
infrações gravíssimas cometidas nos últimos 12 meses.
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Torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência, caso o 
condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. O texto 
também determina prazo máximo de 180 dias para a aplicação da penalidade e 
expedição de notificação de multa ao infrator.

Cadeirinha
O uso obrigatório das cadeirinhas infantis deixa de ser norma infralegal e passa a fazer 
parte do texto do CTB, medida que afasta definitivamente as dúvidas sobre sua 
obrigatoriedade. A cadeirinha será obrigatória para crianças com idade inferior a 10 
anos que não tenham atingido 1,45 metro de altura. O texto também faz referência ao 
peso da criança.

Bicicletas
O texto cria uma infração específica para a parada sobre ciclovia ou ciclofaixa e 
aumenta a pena da infração por não redução da velocidade ao ultrapassar 
ciclistas.
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Altera a chamada “lei do farol baixo”, para que a previsão somente se aplique aos casos de 
rodovias de pista simples. Os veículos novos, tanto nacionais quanto importados, deverão ser 
fabricados com luzes de rodagem diurna.

Garupa de motocicleta
Aumenta de 7 para 10 anos a idade mínima necessária para que as crianças possam ser 
transportadas na garupa das motocicletas. Além disso, a criança deve ter condições de 
cuidar da própria segurança. Quanto a passageiros maiores, devem utilizar os capacetes de 
forma adequada.

Registro Positivo
Será criado o Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), para cadastrar motoristas 
que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses. A abertura de cadastro 
requer autorização prévia e expressa do potencial cadastrado. O RNPC poderá ser utilizado 
para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores cadastrados, na forma da 
legislação específica de cada ente da federação.

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/18/espec
ialistas-fazem-reparos-a-reforma-no-codigo-de-transito-brasileiro

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/09/18/especialistas-fazem-reparos-a-reforma-no-codigo-de-transito-brasileiro
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Brasil é o quarto país no mundo em mortes por violência no trânsito

24 SET2019

No dia 25 de setembro comemora-se o Dia Nacional do Trânsito. Um mês depois da 
decisão do governo brasileiro em suspender o uso de radares de fiscalização de velocidade 
móveis em rodovias federais.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é o quarto país no 
mundo em mortes por violência no trânsito. Em 2018, 1,35 milhões de pessoas morreram no 
trânsito. O país fica atrás apenas da China, Índia e Nigéria.

"Dois fatores fazem com que o Brasil tenha um número grande de mortos no trânsito: 
a condição das estradas e os abusos cometidos por condutores, como velocidade acima do 
permitido à embriaguez no volante", afirma Carlos Eduardo Rodrigues Bandeira, advogado 
especialista em direito penal.

Para o advogado, diversas medidas precisam ser implementadas para reduzir esse 
número: "Duas políticas devem ser utilizadas para prevenir a violência no trânsito: a educação 
e a vigilância tecnológica", diz Bandeira. 

https://www.terra.com.br/noticias/dino/brasil-e-o-quarto-pais-no-mundo-em-mortes-por-
violencia-no-transito,0f49c9bc6e00b373e40feb0b05bd60f94lxgfiu4.html

https://www.terra.com.br/noticias/dino/brasil-e-o-quarto-pais-no-mundo-em-mortes-por-violencia-no-transito,0f49c9bc6e00b373e40feb0b05bd60f94lxgfiu4.html
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NOVA ZELÂNDIA 

Outdoor “sangrento” 

Motoristas desavisados podem se assustar com 
um outdoor à beira de uma estrada em Papakura, 
na Nova Zelândia. Quando começa a chover, o 
menino do anúncio “chora sangue”. Com o tempo 
seco, ele volta ao normal. O truque é feito por 
meio de sensores nos olhos do garoto, que 
escorrem um líquido vermelho quando 
umedecidos. O objetivo da campanha é alertar 
para o maior risco de acidentes com pista 
molhada. 

PAPAI, NÃO CORRA
O anúncio com tempo firme (acima) e com as “lágrimas 

de sangue” sob chuva (abaixo)
(2009)

ALTERNATIVA
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Infinita highway
Engenheiros do Hawaii

"Por isso garota
Façamos um pacto
Não usar a Highway
Pra causar impacto
110, 120, 160
Só pra ver, até quando
O motor aguenta”

Para conscientizar a população sobre a violência, em suas diversas 
manifestações, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o dia 30 de 
janeiro como o Dia Internacional da Não-Violência. Nesta data, em homenagem à 
morte do pacifista Mahatma Ghandi, são realizadas ações para erradicar os atos 
violentos que se proliferam pelo mundo.


