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FLORIANÓPOLIS APROVA RADARES

O Prêmio Denatran de Educação 
para o Trânsito recompensa projetos 
inspirados no trânsito feitos por estu-
dantes, educadores e profissionais da 
comunicação. Este ano, a premiação 
acontecerá em três instâncias - munici-
pal, estadual e federal - e os vencedores 
ganharão prêmios nos valores de R$ 1,5 
mil a R$ 4 mil. Segundo a coordenadora 
do Denatran, Maria Helena Machado, “É 
preciso que as campanhas e projetos de 
educação para o trânsito sejam perma-
nentes para uma maior mobilização da 
sociedade”.                          (Página 8)

Pesquisa ABRAMCET/IBOPE, reali-
zada em julho, ouviu a opinião dos 
moradores da capital catarinense 
sobre o trânsito da cidade. Segundo 
o estudo, 61% dos “manezinhos”, 
como são conhecidos os habitantes 
da ilha, acreditam que os radares são 
a melhor forma de identificar motoris-
tas infratores e 58% da população são 
a favor do monitoramento eletrônico. 
Outro dado da pesquisa aponta que 
os florianopolitanos acham os valores 
das multas muito altos (59%).

(Páginas 4 e 5)

OPINIÃO SOBRE A INSTALAÇÃO DE RADARES COMO A
MELHOR FORMA DE IDENTIFICAR MOTORISTAS INFRATORES

V.A.Comunicações

Especialista em segurança no trânsi-
to, J.Pedro Corrêa é um estudioso de 
novas práticas e soluções de trânsito. 
Em entrevista ao Abramcet News, o 
criador e consultor do Prêmio Volvo 
de Segurança no Trânsito fala sobre 
as principais causas de acidentes, o 
desrespeito pelo Código de Trânsito 
Brasileiro e as soluções eletrônicas 
implantadas no país: “O monitora-
mento de trânsito foi um dos pontos 
de maior importância na mudança 
positiva do cenário brasileiro”.

(Páginas 6 e 7)

TRÂNSITO BRASILEIRO TEM JEITO SIM

AuTORIDADES SE uNEM cONTRA AcIDENTES
Desde janeiro,  a campanha “Paz no Trânsito” desenvolve ações para tentar com-
bater o número de acidentes no Amapá. Os novos aliados desta batalha são os 
órgãos públicos do Estado que se mobilizaram para promover blitze educativas 
para motoristas, pedestres e ciclistas.                                                (Página 3)
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Um dos destaques desta sétima 
edição de nosso periódico é a 
experiência de J. Pedro Corrêa. 
Consultor e criador do Prêmio 
Volvo de Segurança, uma das mais 
importantes premiações brasileiras 
do setor, Corrêa é um otimista 
contagiante, um especialista 
que passa 24 horas de seus dias 
imaginando soluções que ajudem 
a construir um trânsito menos 
violento.

Nós, que também trabalhamos 
duro para encontrar para o 
trânsito soluções tecnológicas 
eficientes, sabemos que o trânsito-
cidadão almejado por Corrêa só 
será alcançado com mudança 
de postura dos governos, que 
devem investir na educação, no 
sistema viário e na fiscalização. 
Temos sempre chamado a atenção 
para a falta de um planejamento 
nacional que oriente as ações do 
governo de forma a estabelecer 
programas e metas. Não podemos 
trabalhar com improvisações 
em área tão sensível à vida e à 
economia do país. Precisamos de 
informações técnicas confiáveis, 
despojadas de “achismos” e das 
sempre prejudiciais interferências 
políticas. 

Já que estamos falando em 
informações precisas, o que pensam 
os moradores de Florianópolis sobre 
seu trânsito, sobre multas e sobre 
os equipamentos eletrônicos de 
monitoramento de tráfego?

A resposta é simples: 61% deles 
acreditam que os “pardais” são 
a melhor forma de identificar os 
motoristas infratores, e, a maioria, 
pensa que o trânsito na capital 
catarinense é regular ou bom. 
Já os valores das multas foram 
considerados muito altos pela 
população.

Estes dados são resultado da 
pesquisa ABRAMCET/IBOPE sobre 
trânsito em Florianópolis, concluída 
agora em agosto. A capital dos 
“Barrigas Verdes”, uma das cidades 
pioneiras na adoção de radares 
para diminuir o caos no trânsito, foi, 
desta vez, o alvo de nosso estudo.

Em 2002, a ABRAMCET patrocinou 
a maior e a mais completa pesquisa 
do gênero no Brasil. Num país onde 

investe-se pouco em estudos de 
trânsito, os resultados obtidos na 
nossa pesquisa de 2002 (“O Que 
Pensa o Brasileiro Sobre Trânsito e 
Equipamentos de Monitoramento 
Eletrônico”) ainda são hoje os 
mais completos, senão os únicos, à 
disposição de pesquisadores. 

Dentro do mesmo espírito de 
transparência e proposição de 
soluções para um país que tem um 
trânsito que mata cerca de 50 mil 
pessoas anualmente, a opinião dos 
gaúchos foi registrada em 2003, 
por outra pesquisa ABRAMCET/
IBOPE.

O que nos move a proporcionar 
pesquisas de opinião sobre o trânsito 
é a certeza que só com informações 
técnicas poderemos oferecer aos 
órgãos da administração pública 
dados que gerem respostas 
rápidas para a crescente violência 
no trânsito. Já que os governos 
do Estado, do município e até o 
federal não têm recursos ou vontade 
política para estudar as causas 
da violência no trânsito, nós, uma 
associação que reúne, certamente, 
os melhores profissionais do país, 
temos a obrigação ética de lançar 
luzes nesse túnel escuro.

Nosso objetivo, sempre, é a 
melhoria da qualidade de vida da 
população dentro de nossa área 
de atuação. Portanto, identificar 
os problemas, conhecer a opinião 
de quem convive com eles e 
propor soluções que os resolvam 
ou minimizem, é também uma de 
nossas metas.

Boa leitura e até a próxima.

Silvio Médici
Presidente



dente e mortes”, conclui o diretor do 
Detran.                                      (VV)

Contato: Para solicitar o CD, basta 
mandar e-mail para: (rp@detran.
rs.gov.br).
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O s órgãos públicos do Amapá 
uniram-se para promover blitze 
educativas voltadas para a re-

dução dos acidentes de trânsito. O 
mais novo aliado da campanha “Paz 
no Trânsito” é o Juizado Especial 
do Norte de Macapá que, em par-
ceria com Detran/AP, Polícia Militar, 
Empresa Municipal de Transportes 
Urbano (EMTU) e a Polícia Rodoviária 
Federal, irá ampliar a rede de ações 
desenvolvidas para diminuir a violên-
cia no trânsito do Estado.

Desde janeiro de 2005, a campanha 
“Paz no Trânsito” desenvolve pales-
tras em escolas públicas e privadas 
e apresenta peças de teatro ao ar 
livre.

Na blitz educativa, condutores, 
ciclistas e pedestres recebem orien-
tações sobre o Código de Trânsi-
to Brasileiro, sobre segurança e 
documentação e, principalmente, 
recomendações para nunca dirigir 
alcoolizado.

O apelo é feito, pois, segundo as es-
tatísticas, a segunda maior causa de 
morte no Amapá são os acidentes de 
trânsito, perdendo apenas para homi-

ATÉ JuIz ENTRA NA cAMPANhA

cídios por armas brancas. De janeiro 
a julho de 2005, foram registrados 
1.456 acidentes no Estado, que tem 
uma frota de 67 mil veículos.

“Aproximadamente, quatro pessoas 
morrem por semana. É um índice 
muito alto, acima da média nacional”, 
diz o juiz Marconi Marinho Pimenta, 

Autoridades do Amapá fazem mutirão para reduzir acidentes de trânsito no Estado
Divulgação

do Juizado Especial do Norte de 
Macapá.

Ainda segundo Pimenta, é dever de 
todos estar envolvidos, fazendo com 
que a  sociedade  participe de ações 
voltadas para a redução de acidentes. 
“Não queremos apontar culpados. 
Queremos encontrar soluções conjun-
tas com a comunidade”, afirma ele.

Cada blitz educativa atinge aproxi-
madamente 500 pessoas. O Detran 
do Amapá pretende torná-las sema-
nais, por um período de seis meses. 
Depois disso, entrará em vigor uma 
fase repressiva da ação, em que serão 
exigidos os documentos do condutor 
e do veículo.

 “No futuro, queremos unificar as 
ações das autoridades de trânsito, 
Polícias Civil e Militar, peritos mé-
dicos, Ministério Público e Poder 
Judiciário. Assim, o motorista que 
cometer crime de trânsito, no ato 
do delito, já será encaminhado para 
uma delegacia, as testemunhas serão 
ouvidas e a sentença proferida por um 
juiz de plantão. Tudo isso em ques-
tão de horas”, conta o juiz Marconi 
Pimenta.

DIcAS EM cD E MP3
Em 2004, mais de 650 pessoas 

morreram nas rodovias gaúchas. Para 
tentar diminuir a violência no trânsito, 
o Detran do Rio Grande do Sul, em 
parceria com a agência Radioweb, 
lançou um CD com dicas de trânsito. 
Batizada de “Pílulas de Sabedoria”, 
a iniciativa tem o objetivo de disse-
minar conceitos sobre segurança, 
direção defensiva, cuidados com o 
veículo, entre outras informações, 
ajudando a prevenir acidentes.

“Havia uma carência da mídia 
por informações sobre trânsito e as 
pessoas nos pediam para divulgar 
algumas dicas. Foi então que surgiu 
a idéia de reunir o material para pro-
duzir o CD”, relata o diretor técnico 
do Detran/RS, tenente-coronel João 
Batista Hoffmeister.

O CD pode ser usado em escolas, 
empresas, associações de bairros,  
ONGs, eventos de trânsito e Centros 
de Formação de Condutores (CFCs). 
“Muitas empresas nos pedem o CD 
para colocar na espera do telefone”, 

diz Hoffmeister. 
A distribuição 

da mídia é feita 
somente para o 
Rio Grande do Sul. 
As pessoas de fora 
do Estado podem 
baixar o conteú-
do em formato 
MP3 pelo site do 
Detran/RS (www.
detran.rs.gov.br). 
Foram investidos 
R$ 50 mil no pro-
jeto que resultou 
na produção de 
aproximadamente 
2 mil cópias do 
CD. 

“Educação de 
trânsito é funda-

Capa do CD “Dicas de Trânsito”, produzido pelo Detran/RS

mental. Mesmo que não se obtenham 
resultados imediatos, é importante 
para formar condutores conscientes 
no futuro e, a médio ou longo prazo, 
conseguir diminuir o número de aci- -:

O juiz Marconi Pimenta, que uma vez por semana participa da campanha

Reprodução

(VV)
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Por Victor Agostinho

O s “manezinhos da ilha”, como cari-
nhosamente são chamados os mo-
radores de Florianópolis, acham que 

os acidentes no trânsito acontecem por 
imprudência dos motoristas. Eles são a 
favor da instalação de radares, querem 
que o dinheiro arrecadado em multas 
continue a ser destinado para a melho-
ria do trânsito, mas acreditam que os 
valores cobrados são muito altos.

Para saber o que os florianopolitanos 
pensam de seu trânsito, a ABRAMCET 
encomendou ao Ibope uma pesquisa 
detalhada, que foi realizada entre os dias 
21 e 26 de julho, ou seja, menos de um 
mês após a instalação de equipamen-
tos eletrônicos de monitoramento de 
trânsito na cidade. Foram ouvidas 602 
pessoas, motoristas e pedestres. Veja no 
quadro ao lado alguns resultados.

Esta é a segunda vez que o trânsito 
de Florianópolis passa por um raio-X. 
Em 2002, também por encomenda da 
ABRAMCET,  o Ibope foi às ruas ques-
tionar a população. No primeiro estudo, 
o objetivo da ABRAMCET era saber a 
opinião dos brasileiros como um todo, 
e, por isso, também ouviu os moradores 
de Florianópolis.

Neste estudo, o objetivo é saber o que 
o “manezinho” pensa de seu próprio 
trânsito. De acordo com a pesquisa, 
84% dos motoristas de Florianópolis 
não receberam nenhuma multa nos últi-
mos seis meses e apenas 4% deles tive-
ram mais de uma multa no período.

Segundo o Ipuf  (Instituto de Planeja-
mento Urbano de Florianópolis), órgão 
responsável pelo trânsito na capital, a 
cidade tem uma frota de 180 mil veí-
culos e radares instalados em somente 
seis pontos. 

Como tem seu trânsito municipali-
zado, todo o dinheiro arrecadado com 
as multas pagas pelos infratores é re-
vertido para melhorias de trânsito. No 
entanto, por falta de esclarecimentos, 
o morador não sabe disso. Segundo a 
pesquisa, 68% dos entrevistados não 
sabem que o dinheiro das multas vai 
para trânsito.

O “manezinho”, segundo o estudo, 
também não sabe o limite de velocidade 
das vias. Para 67% dos entrevistados, 
80 km/h é o limite. “Imagine um carro 
passando a 80 km/h na frente de uma 
escola. Seria uma tragédia. Cada via 
tem um limite”, diz Silvio Médici, pre-
sidente da Abramcet.

 Para Hélio Gastaldi, técnico do Ibo-
pe responsável pelo gerenciamento da 
pesquisa, “o estudo mostra que faltam 
campanhas de esclarecimento”. “Os 
moradores pedem, por exemplo, que 
o dinheiro da multa seja usado no 
trânsito. Mas isso já é feito e eles não 
sabem”.

FLORIANÓPOL IS  APROVA  RADAR,  MAS  AchA cARA  A  MuLTA
Pesquisa ABRAMCET/IBOPE foi realizada entre os dias 21 e 26 de julho e fez um raio-X do trânsito na capital de Santa Catarina
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Por Viviane Vecchi

S egurança no trânsito é a especialidade 
dele. O jornalista João Pedro Corrêa, 
61 anos, mais conhecido como J. 

Pedro, é um estudioso de práticas que 
podem melhorar a rotina de pedestres e 
motoristas. 

Em 1978, assumiu a gerência de co-
municação da Volvo do Brasil. Nove anos 
depois, quando foi criado o Programa Volvo 
de Segurança no Trânsito, J. Pedro tornou-
se um dos alicerces de um dos principais 
prêmios de trânsito do país, o Prêmio Volvo 
de Segurança no Trânsito. Mesmo depois 
que se desligou da montadora sueca, o 
jornalista continuou se dedicando ao even-
to e à segurança no trânsito. Hoje, além 
de ser consultor do Prêmio, cuida de sua 
própria agência de comunicação, a JPC 
Communication. 

Em entrevista ao Abramcet News, J. 
Pedro Corrêa fala sobre as soluções ele-
trônicas implantadas no Brasil, educação 
de trânsito, o desrespeito pelo Código 
de Trânsito Brasileiro e cita os melhores 
exemplos de segurança de trânsito.

Abramcet News - Como o senhor se 
tornou consultor do Programa Volvo de 
Segurança no Trânsito?

J.Pedro Corrêa - Em 1987, quando 

PRêMIO VIROu REFERêNcIA

ESTE  É  O  cARA
J.Pedro Corrêa, consultor e criador do Prêmio Volvo, dedica-se a encontrar soluções para o trânsito
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era gerente de comunicação da em-
presa, lançamos o Programa Volvo 
de Segurança no Trânsito, que aca-
bou se tornando o maior programa 
de mobilização em favor do trânsito 
no Brasil. De 1987 a 1992, com o 
crescimento do Programa e o seu 
conseqüente ganho em visibilidade, 
acabei me tornando o porta-voz dele 
e, na medida em que me entrosava 
com suas ações, cada vez mais me 
entusiasmava com o tema. E, de 
repente, me vi quase que totalmente 
dedicado a ele. Nada mais natural que 
depois continuasse meus vínculos 
com a Volvo após 14 intensos anos de 
trabalho, ajudando o programa que 
colaborei para a sua concepção. 

Abramcet News - Qual a importância 
de projetos como o Prêmio Volvo?

J.Pedro Corrêa - A Volvo se esforça 
para colocar a alma em tudo aquilo 
que faz. Assim são os programas 
por ela patrocinados. Isto vale para a 
regata Volvo Ocean Race como para a 
Caravana Ecológica, a encenação de 
uma peça de teatro mambembe em 
que incentiva o combate ao tráfico de 
animais silvestres por caminhoneiros. 
Ter paixão pelo que faz é fundamental 
se você pensa em conquistar e/ou li-

derar alguém. No caso da violência do 
trânsito, o raciocínio era o seguinte: 
“Se somos parte do problema, temos 
de ser parte da solução”. Assim, se 
o programa caiu como uma luva no 
momento certo para o país (o trân-
sito estava pedindo socorro), para a 
Volvo ele foi perfeito, pois ofereceu a 
oportunidade de a empresa mostrar 
sua paixão pela segurança.

Abramcet News - Qual a importância 
da educação de trânsito nas escolas e de 
campanhas educativas?

J.Pedro Corrêa - É essencial pensar 
sempre em programas e não apenas 
em campanhas. Campanhas têm 
resultados efêmeros. Educação de 
trânsito e programas educativos são 
peças importantes de um longo e 
penoso trabalho. Contudo, não são 
os únicos. A segurança no trânsito 
depende de uma multiplicidade de 
ações que cruzam e entrecruzam 
áreas da educação, engenharia, fis-
calização, legislação, direito, policia-
mento, passando – sem exceção - por 
todos os setores de atividade da vida 
de uma nação. De uma forma ou de 
outra, todos somos pedestres ou con-
dutores e, por isso, corremos o risco 
de sermos réus ou vítimas de nossas 

Em 1987, a Volvo criou o Prêmio 
Volvo de Segurança no Trânsito com 
o objetivo de recompensar idéias que 
possam contribuir para a diminuição 
da violência no trânsito do Brasil. 
Segundo os órgãos oficiais de esta-
tísticas, entre 30 mil e 50 mil pessoas 
morrem nas ruas e estradas do país 
anualmente. “Este tipo de premiação 
também serve como motivação para 
outras iniciativas. Ao ver que um pro-
jeto foi premiado, outros se sentem 
inspirados a começar”, diz Anaelse 
Oliveira, coordenadora do Programa 
Volvo de Segurança no Trânsito.

Dividido em seis categorias (Ci-
dades, Estudantes Universitários, 
Empresas, Motorista Profissional, 
Imprensa e Geral), os vencedores 

ganham um troféu, uma quantia em 
dinheiro no valor de R$ 3 mil e uma 
viagem de dez dias para a Suécia. 

Na viagem, eles conhecem a sede 
da Volvo,  iniciativas públicas e pri-
vadas de segurança em trânsito e o 
Safety Center (Centro de Segurança, 
em português), um laboratório de 
testes para colocar em prova a segu-
rança dos veículos da montadora.

Além do Prêmio Volvo, também 
fazem parte do Programa Volvo de 
Segurança no Trânsito propostas 
como o Fórum Volvo de Segurança 
no Trânsito, debates técnicos,  Tran-
sitando - projeto que visa educação 
de trânsito para alunos do ensino 
médio -  e o Festival de Teatro Ju-
venil.

Material didático distribuído pela Volvo

Contatos: Mais informações para 
par ticipar do Prêmio Volvo de 
Segurança no Trânsito no site: (www.
volvo.com.br/pvst).
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O consultor J. Pedro Corrêa durante palestra sobre novas soluções para o trânsito
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próprias ações. Aproveito sempre 
para deixar claro que precisamos agir 
também sobre aqueles que hoje estão 
fora das escolas. O comportamento 
do brasileiro no trânsito precisa ser 
melhorado muito e, assim, é essencial 
que as ações educativas contemplem 
todos os segmentos da sociedade. 

Abramcet News - Uma pesquisa do 
Ibope, encomendada pela Abramcet em 
2002, mostrou que 84% dos brasileiros 
aprovam o monitoramento eletrônico de 
trânsito. Para o senhor, qual a importância 
destes equipamentos?

J.Pedro Corrêa - O monitoramento 
eletrônico de trânsito foi um dos pon-
tos de maior importância na mudança 
positiva do cenário brasileiro. Quando 
falamos em mudanças de comporta-
mento, também estamos falando de 
mudança na fiscalização e nos contro-
les de todas as variáveis do trânsito. 
Neste sentido, a eletrônica nos deu 
um impulso e tanto. Os resultados 
falam por si só e não deixam margem 
à dúvidas. Como profissional da área, 
só lamento que não tenhamos sabido 
aproveitar adequadamente os benefí-
cios que o monitoramento eletrônico 
trouxe ao nosso trânsito, permitindo 
que a turma da “indústria da multa” 
tomasse a dianteira e tornasse mais 
difícil a aceitação da solução eletrô-
nica. Agora, de posse das informa-
ções da pesquisa ABRAMCET e dos 
resultados, que dispensam maiores 
comentários, espero que o jogo possa 
ser revertido e, principalmente, con-
tinuado. Em favor do trânsito e das 
pessoas de bem.

Abramcet News - Quais são as princi-
pais causas dos acidentes no Brasil? Quais 
seriam as soluções para este problema?

J.Pedro Corrêa - É preciso se dar 
conta de que, além das mundialmen-
te conhecidas causas como álcool, 

velocidade, cinto, sinal vermelho etc, 
há outras estruturais, básicas, que 
não podem nem devem ser esqueci-
das. Por exemplo, a falta da devida 
importância que nem governo nem 
a sociedade dão ao trânsito. As mu-
danças excessivas do comando do 
trânsito brasileiro, como vimos até 
o governo anterior são um bom (ou 
mau?) exemplo de como não conti- 
nuar com um programa. Atualmente, 
a falta de liberação de recursos para 
ações (dinheiro há, mas está “con-
tingenciado”) é outro, mas há vários 
como a falta de um bom Programa 
Nacional de Trânsito cuja meta seja 
voltada diretamente para a redução 
da gravidade dos acidentes. Entendo 
que o Denatran, que hoje está em 
mãos de quem conhece o assunto, 
tem desenvolvido/planejado algumas 
importantes ações estruturais, mas a 
falta de meios para implementá-las dá 
uma clara idéia da falta de prioridade 
ao trânsito. A solução está num mo-
vimento coordenado por parte da so-
ciedade organizada para exigir ações 
concretas. O papel da ABRAMCET 
neste particular pode ser muito impor-
tante graças à capilaridade dos seus 
associados por todo o país. O Brasil e 
os brasileiros precisam acordar para 
o fato de que um trânsito decente é 
possível, desde que todos o desejem 
e cada um faça um pouco.

Abramcet News - Qual país tem o trân-
sito mais seguro, educado e com menores 
índices de mortes?

J.Pedro Corrêa - Há um punhado 
de países, hoje, que podem servir 
como boas referências em matéria 
de trânsito seguro: Suécia, Noruega, 
Dinamarca, Finlândia, Inglaterra, 
Holanda, Suíça, Japão e Canadá são 
alguns bons exemplos. Os Estados 
Unidos melhoraram muito nos últi-
mos anos. Austrália e Nova Zelândia 

fazem esforços notáveis e estão ob-
tendo excelentes resultados. Pontos 
comuns entre todos: são sólidos no 
tripé engenharia-educação-fiscaliza-
ção, todos têm leis rígidas, controles 
severos, policiamento duríssimo e 
bem treinado e, claro, boa enge-
nharia de tráfego, bons programas 
de treinamento, legislação clara e 
consistente e punição sem dó para 
infratores. Provavelmente, porque o 
conheço mais de perto, gosto muito 
do modelo da Suécia, notadamente 
depois da implementação do “Vision 
Zero”, o sonho sueco da fatalidade 
zero no trânsito que, por sinal, hoje 
está sendo adaptado em vários destes 
mesmos países de primeira linha.

Abramcet News - O Código de Trânsito 
Brasileiro entrou em vigor há sete anos. 
Na sua opinião, o que ainda precisa me-
lhorar nele?

J.Pedro Corrêa - Já ficaria mais que 
satisfeito com a obediência ao CTB 
de hoje. O problema é que, como 
afrouxamos aqui e ali, ele parece dar 
sinais de que precisa ser revigorado. 
Na verdade, o que ele precisa é ser 
totalmente aplicado. Temos pontos 
importantes dele – como o da vistoria 
obrigatória, para citar um exemplo.

Abramcet News - O que, realmente, 
irrita o senhor no trânsito brasileiro? 

J.Pedro Corrêa - Conta a lenda, que 
certa vez perguntaram ao ditador Be-
nito Mussolini se era difícil governar 
a Itália e ele teria se saído com esta:  
“Difícil não é, é inútil”. Esta é a analo-
gia que faço com o trânsito brasileiro 
na perspectiva de muitos: “Nosso 
trânsito é assim mesmo, não tem 
jeito”. Talvez seja isto que mais me 
irrita no nosso trânsito: a falta de uma 
perspectiva melhor ou o conformismo 
com o que temos aí. Ora, é óbvio que 
tem, sim senhor, jeito para isto. -:
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E m sua quinta edição, o Prêmio 
Denatran de Educação para o 
Trânsito, criado em 2000, traz 

novidades como a classificação em 
três instâncias - municipal, estadual e 
federal - e a premiação das escolas e 
dos professores orientadores dos estu-
dantes que obtiverem o primeiro lugar. 
Além disso, a prefeitura que inscrever 
o maior número de projetos também 
será homenageada por uma placa. 

Desde a sua criação, o objetivo foi 
identificar, difundir e prestigiar as me-
lhores idéias e práticas educacionais 
voltadas para a melhoria da vida, da 
paz e, principalmente, da convivência 
civilizada entre pedestres, motoristas 
e autoridades de trânsito. 

“A idéia central era promover uma 
atividade que incentivasse educado-
res, profissionais da comunicação e 
estudantes a realizar trabalhos sobre 
o tema trânsito, de forma crítica, 
criativa e cidadã”, diz Maria Helena 
Machado, coordenadora-geral de 
Qualificação do Fator Humano no 
Trânsito do Denatran (Departamento 
Nacional de Trânsito).

Na instância municipal, os vence-
dores receberão como prêmio um 
certificado emitido pelo Denatran. 
Na instância estadual, a homenagem 
será feita por meio de uma placa de 
reconhecimento. Na federal, os ga-

à  PROcuRA DE  BOAS  IDÉ IAS

nhadores receberão novas placas de 
homenagem e, ainda, um prêmio em 
dinheiro (veja o quadro). 

Em 2005, a cerimônia de premia-
ção ocorrerá no dia 10 de novembro, 
em Brasília (DF). 

Já participaram do prêmio mais 
de 28.500 projetos. O Estado de São 
Paulo foi o que encaminhou o maior 
número de trabalhos (2.535) em 
2004. Mas o município que bateu re-
corde em participação não é paulista: 
Itumbiara (GO), com 2.011 trabalhos 
inscritos, em 2002.

Denatran premia trabalho de estudantes, educadores e profissionais da comunicação

Reprodução

Desenho do estudante Mario Rodrigues Vitorino, da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município de Sud Menucci (SP), que mostra um trânsito civilizado

-:

“Todas as ações que os órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito e outros segmentos promo-
verem para atingir o nosso grande 
objetivo, que é a redução dos índices 
de acidentes, são válidas”, conclui 
Maria Helena.                            (VV)

Contatos: Mais informações sobre 
como participar do Prêmio Denatran de 
Educação para o Trânsito no site: (www.
denatran.gov.br), nos telefones: (61) 
3429-3449 / 3697 ou pelos e-mails: 
(denatran@mj.gov.br) e (educacao@mj.
gov.br), com Ana Paula ou Flaviana.

V.A. Comunicações


