PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO – DIREÇÃO DEFENSIVA
"A educação é o instrumento capaz de formar cidadãos mais conscientes e preparados
para enfrentar a vida e o trânsito."
No dia 11 de setembro de 2001 o mundo parou por causa do atentato nos Estados Unidos,
onde cerca de 3000 mil pessoas morreram. No Brasil, o trânsito faz o mesmo número de
vítimas todos os meses, índice de fatalidade quatro vezes maior ao de países
desenvolvidos.
Alto Custo para o País
O Brasil tem prejuízo anual de R$ 105 milhões com acidentes de
trânsito. São custos com perdas em produção, custos médicos,
previdência social, custos legais, perdas materiais, despesas com
seguro e custos com emergências entre outros.
Excesso de Velocidade
No Rio de Janeiro 41% dos acidentes são causados por excesso de velocidade. É o
Estado onde essas infrações são mais freqüentes, seguidos de São Paulo (28%) e Brasília
(21%).
Os atropelamentos são responsáveis por 36% das mortes nas estradas brasileiras. O
pedestre só tem chance de sobreviver se o veículo estiver a 30 km/h. Se o motorista
estiver a 40 km/h, a chance de óbito vai para 15%. A 60 km/h, a chance de morte cresce
assustadoramente, vai para 70%. E, caso o pedestre seja apanhado a 80 km/h,
provavelmente não terá qualquer chance de sobreviver.
64% dos acidentes são causados por falhas humanas.
30% tem origem em problemas mecânicos.
Apenas 6% são conseqüência de má conservação de via.
Principais Causas de Acidentes
Dirigir sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes,
Trafegar em velocidade inadequada,
Inexperiência e falta de conhecimento,
Falta de atenção e falha de observação.
Não Dirija Se...
... Não estiver em boas condições físicas e psicológicas, sofrendo de fadiga, sonolência ou
após ingerir bebidas alcoólicas ou substâncias entorpecentes.
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Álcool e Drogas
Metade das mortes no trânsito envolvem motoristas embriagados. Mesmo em pequenas
doses, o álcool prejudica a percepção de velocidade e distância, pode causar dupla visão
e incapacidade de coordenação. A pessoa alcoolizada tende também a fixas os olhos em
movimento e não consegue observar tudo o que acontece no trânsito.
Algumas drogas para tirar o sono podem fazer o condutor dormir de olhos abertos.
É importante que fabricantes e comerciantes estejam juntos com a sociedade na luta
contra o álcool nas estradas.
Direção Defensiva
Você sabe o que é isso?
Direção defensiva é dirigir com objetivo de prevenir acidentes, atento às ações incorretas
de outros motoristas e das possíveis condições adversas da pista e do tempo. Trata-se da
prática de dirigir com segurança, reduzindo a possibilidade de ser envolvido em acidentes
de trânsito.
Dicas Para Um Bom Motorista
Conheça as leis do trânsito
Use sempre cinto de segurança
Conheça detalhadamente o veículo
Mantenha seu veículo sempre em boas condições de funcionamento
Faça a previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los
Tome decisões corretas com rapidez nas situações de perigo
Não aceite desafios e provocações
Não dirija cansado, sob efeito de álcool e drogas
Veja e seja visto
Não abuse de auto-confiança para não colocar a sua vida e nem a de outros em risco
Fonte: www.familiasegura.com
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