
Instituído em 02 de julho de 1993, através da Portaria Ministerial 621, nasce o Programa 
PARE com objetivo de combater os altos índices de acidentes de trânsito. Sua base é o 
resgate da postura de cidadania no trânsito, utilizando-se de alternativas que mudem o 
comportamento dos indivíduos, resultando em uma convivência harmônica, preventiva e 
defensiva no cotidiano das ruas e estradas. Para isso, mantém inter-relação com os demais Ministérios, e busca 
estabelecer alianças e cooperação em diversas regiões, observando as características e peculiaridades locais. São 
parceiros ideais, além das autoridades constituídas, as instituições de ensino e educação, os meios de comunica-
ção, os clubes de serviços, as associações de classe e de moradores, as organizações não-governamentais e ou-
tras que possam, em conjunto, tornarem-se pólos irradiadores do conceito de trânsito seguro, em função da 
preservação da vida.  
Algumas campanhas: 
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Programa PARE do Governo Federal faz 
dezesseis anos 

01  de setembro de 

Agenda: 

Independência do Brasil: 7 de setembro,  

Semana Nacional do Trânsito: 18 a 25 de setembro  

Revolução Farroupilha: 20 de setembro  
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Educação no trânsito é o tema da Semana Nacional do Trânsito 
de 2009 

Eleito pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), a educação no e para o trânsito é o tema desse ano 
da Semana Nacional do Trânsito, semana que foi instituída pelo artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro, e 
deve ser comemorada sempre de 18 a 25 de setembro. 

Embora abrangente, o tema EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO possibilitará que os órgãos e entidades do SNT 
trabalhem no sentido de promover, à população em geral, iniciativas focadas em valores como respeito, genti-
leza, cooperação, colaboração, tolerância, solidariedade, amizade, entre outros tão importantes ao trânsito se-
guro e harmônico. 

Para compartilhar o espaço público é imprescindível que as pessoas aprendam a conviver; aprendam a pensar 
de forma coletiva, em favor do bem comum. Assim, é de fundamental importância que os órgãos e entidades 
do SNT empreendam esforços no sentido de executar ações voltadas à educação. E fazer educação para o 
trânsito exige a implementação de projetos e programas comprometidos com informações, mas, sobretudo, 
com valores ligados à cidadania.  

Por outro lado, este tema, certamente, chamará a atenção das escolas de ensino regular para a importância da 
implementação de atividades relacionadas ao trânsito em sala de aula, reforçando e fortalecendo o trabalho 
desenvolvido pelas coordenações de educação, obrigatórias em todos os órgãos e entidades do SNT, conforme 
dispõe o § 1º do Artigo 74 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Fonte: DENATRAN 

É verdade: o cinto de segurança prende. Prende 
você à vida. Por isso, o seu uso é obrigatório, 
inclusive para os passageiros do banco de 
trás. Crianças menores de 4 anos devem ser 
transportadas em cadeiras especiais. Você pode 
até vir com aquela velha desculpa de que o cinto 
incomoda. Mas pode ter certeza: ele evita situa-
ções bem mais desconfortáveis para você e sua 
família.  

Impresso em papel reciclado 

A maioria dos acidentes acontece de dia, com 
tempo bom e na reta. O motivo? Velocidade e 
falta de atenção. Quanto maior a velocidade, 
menos tempo você tem para reagir. Será que vale 
a pena arriscar uma vida inteira para ganhar ape-
nas alguns segundos?  



“A culpa é minha e a coloco em 
quem eu quiser ” 

“A felicidade não é um destino, 
mas uma maneira de viajar ” 

“Algumas derrotas preparam-nos 
para grandes vitórias  ” 

Fonte: parachoquedecaminhao.com.br 

Frases de pára-choque 
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Hospitais do Rio atendem 82 mil pessoas com doenças do tabaco em 
cinco anos    
Estudo divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que entre os pacientes foram registrados 15,4 
mil casos de derrame cerebral, 8,9 mil de infarto e 6 mil de câncer de pulmão  
Um estudo divulgado no dia 28/08/09 pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro mostra que 82 
mil pacientes com doenças decorrentes do tabagismo foram atendidos nas unidades hospitalares do estado 
nos últimos cinco anos. De acordo com a pesquisa, entre os pacientes foram registrados 15,4 mil casos de 
derrame cerebral, 8,9 mil de infarto e 6 mil de câncer de pulmão. 

O levantamento foi encomendado pelas autoridades sanitárias do estado devido à aprovação, no último dia 
18, da Lei 5.517/2009. A lei prevê a proibição, a partir de novembro, do fumo em todos os espaços de uso 

coletivo do estado do Rio, como bares, restaurantes, casas noturnas, cinemas, shoppings, bancos, repartições públicas e escolas. 

A pesquisa, realizada pelo Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a 
pedido da Secretaria, foi apresentada durante o evento Rio Sem Fumo, na Academia Nacional de Medicina, no centro do Rio.  

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente morrem três milhões de pessoas por ano em função 
do cigarro, sem falar nas nos problemas sociais e profissionais provocados pelas doenças vinculadas ou agravadas pelo tabagismo. 
Para vencer a guerra contra o fumo e evitar as doenças por ele causadas, atitudes mais enérgicas devem ser tomadas. Este foi o 
principal tema discutido no dia 29 de agosto - Dia nacional de combate ao fumo.       

Fonte: Agência Brasil 

            Marcha à ré, manobra perigosa! 
Além da visibilidade reduzida, a manobra de marcha à ré é uma manobra que 
implica riscos, que muitas vezes estão ocultos. Quanto maior o veículo, maior 
deverá ser a atenção do condutor, que são os casos de ônibus e caminhões, pois 
nesses casos, a visibilidade fica ainda mais reduzida, e o índice de acidentes tripli-
ca, segundo o Ministério dos Transportes. 

Para amenizar esses riscos, aconselha-se que ao manobrar, o condutor peça aju-
da de outra pessoa, independente do local de manobra. 

A luz e o sinal sonoro, são itens que auxiliam  na prevenção de atropelamentos e 
acidentes com outros veículos em movimento, tendo em vista que eles servem 
para alertar os outros atores da circulação viária. 

Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei 2683/07,  que inclui como 
item de segurança obrigatório de veículos de carga, de tração e das máquinas agrícolas, dispositivo sonoro que indique a marcha à ré. 
Pela proposta, que altera o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) deverá re-
gulamentar o uso do dispositivo.  

Considerando a importância desses dispositivos para aumentar a segurança, a partir de julho de 2010, TODOS os caminhões que 
carregam à serviço da IDF Transportes, deverão dispor da luz de marcha à ré e sinal sonoro. 

Saúde do caminhoneiro   
Os caminhoneiros, devido a profissão, adquirem a posição sentada durante muitas 
horas em seu dia, causando um desgaste na coluna (principalmente cervical e lombar) e 
aos membros inferiores e superiores, devido a movimentos repetitivos e que exigem 
permanência prolongada na mesma postura. 
      Estudos afirmam que a manutenção da postura sentada por longos períodos associ-
ados ao estresse decorrente das condições do transito, da poluição, de ruídos e vibra-
ções, tornam o motorista alvo de várias doenças ocupacionais.  
      Cerca de quatro em cada cinco adultos sofrerão de um ou mais episódios de dor 
nas costas durante sua vida. 
      Os sintomas que mais ocorrem com estes profissionais são, câimbras, formigamentos, dor-
mências, e dor que é causada pela contração aguda, repetitiva ou constante de determinados gru-
pamentos musculares. Em virtude da fadiga muscular, devido ao longo período de trabalho, o 
caminhoneiro assume posturas inadequadas, que é utilizada durante longos períodos, causando 
um desconforto postural. 
Para evitar estes desconfortos:  

a flexão do joelho esquerdo durante a condução do veículo diminuindo assim a tensão dos múscu-
los posteriores; 

correção da posição da pelve, permitindo manter-se sentado por mais tempo sem desconforto; 

a colocação de apoio na região lombar; 

praticar exercícios físicos sempre que possível; 

fazer auto-alongamento nos intervalos da viagem; 

manter a postura com alinhamento da coluna. 


