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Educar é prevenir!

O SETRANSDUC tratando a questão do trânsito e o transporte pelo enfoque da prevenção
utiliza o processo educativo como meio de transformação para um trânsito mais seguro –
mobilidade sustentável. Oferece a sua contribuição para a construção de valores que
permearão a Década Mundial de Ações Para a Segurança no Trânsito, na expectativa de que
do nosso universo transporte, façamos ecoar valores que transcendam da Década e se
firmem na multiplicação de pessoas cujo valor da vida seja sempre e indiscutivelmente o
parâmetro para qualquer projeto de circulação de pessoa e veículos no ambiente do trânsito.
O Projeto Trânsito & Vida oferece esse caderno aos Profissionais de Transporte, Motoristas,
Gestores, Empresários do seguimento, em suas diversas vertentes, e as pessoas que
circulam diariamente como condutores de veículos, que hoje, neste ambiente, não se
restringem somente ao automóvel ou ao veículo coletivo, pois temos incorporado à rotina
diária da circulação um contingente enorme de caminhões, motocicletas, ciclomotores,
bicicletas elétricas, bicicletas de propulsão humanas e outros assemelhados, sem que
possamos esquecer-nos do pedestre, o que nos leva a necessidade de rever conceitos e
reavaliar valores, tendo a regra do Trânsito Código de Trânsito Brasileiro CTB como
instrumento de cidadania.
Este Caderno tem foco direcionado para os condutores e trata da questão da segurança
através do “dirigir” com responsabilidade, transformando atos imprudentes em ações
prudentes e posturas sociais.
As informações são alinhamos para situações do dia a dia do condutor no seu posto de
trabalho e a necessidade de administrar alguns conflitos do cotidiano do trânsito, minimizando
estresse e preservando sua segurança e a dos demais.
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OFICINA DE MULTIPLICADORES EM
EDUCAÇÃO e SEGURANÇA no TRÂNSITO

j Auto Viação Regina’s Ltda.
l

Luiz Claudio da Costa
Pena – Monitor
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j Auto Viação Jurema S.A.
l
l

j Transportes e Turismo
A organização do conteúdo foi
concebida a partir dos subprojetos
elaborados pelos participantes das
Empresas Associadas, quando das
Oficinas de Multiplicadores em
Educação e Segurança no Trânsito,
no ano 2013.
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l
l

Machado Ltda.
Adão Costa Dutra – Monitor
Uerverton Silveira
Moreira – Almoxarife

j Transturismo Rei Ltda.
l
l

– TREL
Luis Claudio da Silva – Monitor
Edelson Dores da
Silva – Monitor
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Alessandra Luiz de
Oliveira – Psicóloga
Edson Joaquim dos Santos
– Técnico de Segurança do
Trabalho
Transportes Fabio’s Ltda.
Leila Danusa Mendes
– Psicóloga
Viação União Ltda.
Julio Cesar C. Massa – Instrutor

j Viação Rubanil e Transportes
l

América Ltda.
Carlos Antonio S. Delgado
– Instrutor

1. PREVENINDO a VIOLÊNCIA no TRÂNSITO
DIRIGINDO com RESPONSABILIDADE
Sabemos que devido ao
crescimento da população e ao
progresso da tecnologia foramse formando as cidades e
os caminhos se transformando em rodovias e
ruas. Com este
novo contexto, os
meios de transporte
também aumentaram, e se diversificaram na forma
de veículos –
componentes de
modernidade.
Nessa realidade o Ser
Humano, indutor de
todas as transformações,
necessita cada vez mais
promover a conscientização
sobre os valores, as normas e
atitudes que resultem numa
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convivência saudável no
trânsito. É fundamental para
essa convivência o respeito ao
outro através do comportamento seguro em qualquer
papel que desempenhamos
seja de pedestre, ciclista,
motociclista e motorista.
O maior conceito de
modernidade que podemos
difundir está relacionado às
maiores conquistas à preservação, tanto do meio ambiente, como de todos os seres
vivos que componham este
ambiente. E o homem em
todas as hipóteses será o
maior beneficiário desta
modernidade. Uma civilização
avança à medida que consegue estabelecer padrões de
qualidade para o viver.
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Todos nós utilizamos o trânsito diariamente, seja
como passageiros, pedestres ou condutores.
Somos responsáveis pela forma de convivência
do espaço urbano. Porém, tratando segurança
no trânsito, a parcela maior de responsabilidade
volta-se para o condutor do veículo.

IMPORTANTE
AO CONDUTOR.

« Conhecer e praticar as leis e normas do trânsito direcionadas para as

«
«
«
«

«
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O condutor além dos conhecimentos V Â&NSITO
IDA
legais, a atenção aos riscos, ele precisa
da habilidade ao volante para avaliar as
circunstâncias com exatidão, as
distâncias e as velocidades compatíveis ao meio
ambiente de circulação.

particularidades do veículo, seus equipamentos e acessórios, as
condições adversas iluminação, tempo, vias, trânsito, veículo, cargas,
passageiros e a maneira correta de enfrentá-las.
Cuidar do estado físico e mental, pois afetam diretamente a
capacidade de dirigir com segurança.
Atentar para os fatores adversos: deficiências visuais, motoras ou
auditivas, cansaço, sono fadiga.
Cuidar do estado físico e mental, pois afetam diretamente a
capacidade de dirigir com segurança.
Não ingerir bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa
que provoquem diminuição da coordenação motora e falta de
concentração, que provocam reações lentas e comportamentos
nocivos no trânsito.
Não ingerir bebida alcoólica ou qualquer outra substância psicoativa
que provoquem diminuição da coordenação motora, falta de
concentração e raciocínio e reações lentas provocando
comportamentos nocivos no trânsito.
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2. COMPORTAMENTO SEGURO X COMPORTAMENTO DE RISCO
No trânsito, boas atitudes entre condutores e os
demais participantes têm o poder de promover o
respeito e a cidadania possibilitando uma
circulação segura.
CENA 1
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É necessário agir corretamente frente às
diversas situações do dia a dia no trânsito,
reconhecendo e alterando maus hábitos e
posturas inadequadas.
CENA 2

Sabemos que no trânsito ocorrem situações de pressões e tensões
que podem funcionar como “gota d'água”, alterando padrões de
comportamento do motorista que podem provocar situações de risco e
insegurança, para si e para os demais usuários da via.
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Contribuições para que o condutor reflita suas deficiências transformando-as em
atitudes educadas, pois no trânsito a boa convivência entre condutor cobrador e o
cliente tem o poder de propiciar o respeito e a cidadania.
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2.1 - O bom cidadão é também um bom motorista

Os comportamentos das pessoas no trânsito são
indicadores das características de cada indivíduo.
Geralmente o bom cidadão também é um bom
motorista, pois as atitudes para ambos são as
mesmas: Respeita as normas de trânsito e o

6

direito das pessoas, preserva o meio ambiente e o
patrimônio publico, evita confronto e comportamento agressivo e esta sempre atento verificando
o próprio desempenho e corrigindo-o, quando
necessário.
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DICAS SEGURAS
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n Agir com responsabilidade – No trânsito, atitudes refletidas e bem pensadas fazem a
diferença em momentos de tensão ou em situações críticas. Congestionamentos, incidentes e
situações tensas geram desequilíbrio e desconforto, nessas situações manter a cabeça fria e agir
racionalmente contribuem para evitar confusão e até acidentes.

n Não participar de discussões – No trânsito, algumas “conversas” provocam distorções de
interpretações. É preciso atenção na entonação de voz e expressões utilizadas, que podem complicar
a situação, ao invés de resolvê-la.

Recomendações Legais
“O condutor deverá, a todo o momento, ter o domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito”. Capítulo III, Artigo 28 do CTB.

SETRANSDUC
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DICAS SEGURAS
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n Não utilizar o tamanho do veículo e potência para intimidar os outros. É atitude reprovável e
desrespeitosa para com os demais, além de provocar confrontos e comportamentos agressivos.

Recomendações Legais
“Respeitadas às normas de circulação e conduta estabelecidas, em ordem
decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela
segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos,
pela incolumidade dos pedestres”. Capítulo III, Artigo 29, item XII, Parágrafo
2º do CTB.

8
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DICAS SEGURAS
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n Dar oportunidade segura para o pedestre utilizar as vias, principalmente crianças, idosos e
pessoas com necessidades especiais (cegos e dificuldades motoras, etc). Reduzir a
velocidade e redobrar a atenção na proximidade de locais com aglomeração de pedestres.

SETRANSDUC
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2.2 - Motorista preventivo contribui para um trânsito seguro
Para dirigir um veículo é preciso estar em boa forma. Alterações no estado físico e mental do motorista
afetam diretamente a capacidade de dirigir com segurança. A capacidade necessária para dirigir
fundamenta-se na capacidade intelectual do ser humano, a saber: Comunicação, raciocínio lógico,
noção de espaço, coordenação motora, autoconhecimento e compreensão, relacionamento, identificação do meio ambiente e distinção de sons.

Portanto, cuidar do estado físico e mental evita fatores adversos à boa forma:
l Deficiências visuais, auditivas ou motoras.
l Uso do álcool, drogas ou medicamentos que comprometem a percepção.
l Cansaço, sono e fadiga.

Estados psicológicos alterados e fatores comportamentais de riscos: pressa,
agressividade, espírito competitivo.

l

l Estresse.

Importante num ambiente de trabalho:
l a integração à equipe;
l observância de regulamento;
l consciência da importância do ato de dirigir.

10
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n Algumas deficiências: físicas visuais, auditivas ou motoras não impedem o indivíduo de
conduzir um veículo, mas o “ato de dirigir” é condicionado à utilização de acessórios obrigatórios, como
óculos, lentes visuais, aparelhos auditivos, ou adaptações ao veículo. Importante atentar que devido a
algumas limitações o condutor tem motivos a mais para redobrar a atenção e aplicar procedimentos
preventivos.

Recomendações Legais
“Dirigir o veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição,
de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão
ou da renovação da licença para conduzir: é infração gravíssima; penalidade multa;
medida administrativa retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou
apresentação de condutor habilitado.” Capítulo XV, Artigo 162, item V do CTB.
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2.3 - Direção segura não combina com o uso de álcool, drogas
e de alguns tipos de medicamentos.
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DROGAS E ÁLCOOL: uma mistura explosiva!
O álcool quando misturado com medicamentos ou drogas ilegais pode produzir
efeitos desastrosos no nosso corpo e na nossa saúde.

A atividade “DIRIGIR” que parece simples porque esta automatizada,
na realidade é complexa e envolve:
CONHECIMENTO: das leis e dos riscos do meio ambiente de circulação.
HABILIDADE: ato de conduzir o veículo com segurança.
n ATITUDE: consciência de conduzir priorizando a vida e o meio ambiente.
n
n

Recomendações Legais
O Código de Trânsito Brasileiro CTB - Lei 9.503/97, no Artigo 164 prevê que dirigir sob a influência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 19/06/2008),
é: Infração – Gravíssima.
Penalidade – multa (cinco vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida Administrativa – retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do
documento de habilitação.
Parágrafo único – A embriaguez também poderá ser apurada sob a forma do artigo 277 do CTB.
Artigo 277 – Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo da fiscalização de
trânsito, com suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos,
perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam
certificar seu estado. (Redação dada pela Lei nº 11.275, de 07.02.2006).
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Fontes de informações e dados estatísticos mostram que a violência no trânsito é a segunda
maior causa de morte no País, à frente até de homicídios, um efeito do desrespeito às leis, da
má qualidade dos condutores e das condições adversas do meio ambiente de circulação.
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Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 1,2 milhão
de pessoas morrem no mundo vítimas de acidentes de trânsito. No Brasil,
embora os dados não sejam precisos, cerca de 40.000 ou mais mortes são
causadas por esses acidentes, sendo que grande parte está relacionada
com o consumo (uso ou abuso) de bebidas alcoólicas.

n

n O usuário eventual de bebidas alcoólica, a médio e longo prazo, poderá

se tornar um dependente do álcool. O que geralmente desencadeará
alguns processos degenerativos como comprometimento da memória,
da concentração e do raciocínio. Sem deixar de atentar que o alcoólatra
torna-se displicente e relaxado com o trabalho, com os familiares e
consigo próprio.
A maioria das pessoas alcoolizadas “acredita” que está bem, com
reações normais. Entretanto está comprovado que os principais efeitos do
álcool no organismo humano são: comprometimento da coordenação
motora, raciocínio e reações lentas, falta de concentração, visão distorcida,
dupla ou fora de foco, além da diminuição do senso crítico. Portanto, dirigir
alcoolizado não significa apenas a não observância da Lei. É uma irresponsabilidade, um crime culminando com violências e vítimas fatais.

n

SETRANSDUC 13

2.4 - Dados do Observatório Nacional de Segurança Viária
apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por
erro ou negligência humana.
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Principais falhas cometidas pelos brasileiros nas vias e rodovias:

a

1
a
2
a
3
a
4
a
5
14

Usar o celular ao volante – Ler uma mensagem de texto com o
carro a 60 km/h equivale a percorrer 76 metros às cegas.
Dirigir Alcoolizado – Em 21% dos acidentes, pelo menos um dos
condutores havia bebido.
Dirigir colado na traseira do carro à frente – Responde por 12%
dos acidentes registrados nas rodovias federais.
Dirigir acima da velocidade permitida – 12% dos acidentes são
resultados dessa infração.
Deixar de ligar a seta – Trocar de faixa sem ligar o sinalizador
obriga o motorista na pista ao lado a frear bruscamente, às vezes
sem tempo hábil para evitar a batida.
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6
a
7
a
8

Deixar de usar o cinto de segurança – Em uma colisão frontal a
60 km/h, um passageiro que viaja no banco de trás sem cinto é
arremessado com um peso equivalente a 1.000 quilos, esmagando quem está na frente.
Não fazer manutenção do veículo – A falta de cuidados mecânicos
causa um número elevado de acidentes.
Ultrapassagens indevidas – A realização de ultrapassagens em
locais não permitidos agravam o número de acidentes nas vias.
Revista VEJA nº 32 - Agosto/2013.
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3. TRABALHANDO INDICADORES DE MELHORIAS
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O segmento de transportes por ônibus do
Estado do Rio de Janeiro, consciente da
necessidade de mobilidade e acessibilidade
com segurança e qualidade para a população,
através do DETRO/RJ (Ouvidoria) e
FETRANSPOR (Central de Relacionamento)
atua juntamente com os Sindicatos de Classes
e Empresas os indicadores de melhorias

TRÂN
SITO

apontados pelos clientes para que a prestação
dos serviços seja de qualidade.
O SETRANSDUC alinhado a essa metodologia
contribui com ações educativas para os profissionais
dando ênfase a indicadores fundamentais para a
segurança e qualidade no atendimento.

« Respeito às regras de circulação e conduta, velocidade permitida,

observância da sinalização e respeito às distâncias de segurança.

« Atenção às vias e ao meio ambiente de circulação, não conversando

nem usando celular ao volante.

« Cumprimento do itinerário estabelecido, trafegando com as portas

do veículo fechadas.

« Observância aos sinais de embarque e desembarque nos pontos

prédeterminados.

16
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3.1 - DETRO/RJ – FETRANSPOR e SETRANSDUC
melhorando a qualidade dos serviços
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DETRO/RJ – Departamento de Transportes Rodoviários, Autarquia do Governo do
Estado do Rio de Janeiro, que tem como atribuição a normatização e a fiscalização do
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, ou seja, das linhas de ônibus e
vans com trajetos entre municípios dentro dos limites do Estado do Rio de Janeiro.
Cerca de 40 milhões de passageiros utilizam o transporte rodoviário intermunicipal.
Atualmente, 105 empresas operam 1.159 linhas de ônibus regulares enquanto 570
vans, regulamentadas por meio de processo licitatório, circulam em 112 trajetos.
FETRANSPOR – Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado
do Rio de Janeiro – congrega dez sindicatos de empresas de ônibus responsáveis por
transporte urbano, interurbano e de turismo e fretamento. Esses sindicatos, por sua vez,
reúnem 192 empresas de transporte coletivo e 19 de fretamento e turismo, que respondem por 81% do transporte público regular no Estado do Rio de Janeiro.
O sistema rodoviário de transporte coletivo de passageiros neste Estado tem frota de 19
mil ônibus, com média de idade de 5,5 anos, transportando estimativamente 9,6 milhões
de passageiros/dia – 5,3 milhões pagantes e 4,3 milhões com acesso livre (idosos,
estudantes, portadores de deficiência, em 2.336 linhas, entre o transporte municipal e o
intermunicipal.
Adotando o lema “Melhor Transporte, Melhor Qualidade de Vida”, a FETRANSPOR vem
incentivando sindicatos e empresas do sistema ao aprimoramento contínuo dos
serviços, através da valorização dos profissionais do setor, com investimentos na área
de recursos humanos e implantação de programas de gestão voltados para a qualidade
total.
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SETRANSDUC – Entidade Sindical, fundada em 19 de agosto de 1960 com a
denominação de Associação Profissional das Empresas de Transportes Rodoviários
em Duque de Caxias e Magé/RJ. Em 29 de março de 1961, foi reconhecida como
entidade representativa da categoria profissional e recebeu a outorga sindical do
Ministério do Trabalho, passando a denominar-se SINDICATO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EM DUQUE DE CAXIAS E MAGÉ.
O SETRANSDUC completou 50 anos, com uma trajetória de serviços dedicados as
suas empresas associadas e aos clientes do transporte rodoviário, trabalhando para
oferecer transporte com qualidade viabilizando a mobilidade de vida das pessoas.
Tem como objetivo elevar os padrões de qualidade das empresas associadas, através
de estratégias como a busca permanente de excelência na prestação de serviço; o
desenvolvimento humanizado das tecnologias voltadas para o transporte; o diálogo
entre seus colaboradores (clientes internos e externos); os investimentos em educação;
e a capacitação dos profissionais, direta e indiretamente envolvidos.
Tem hoje 13 empresas associadas, que operam 248 linhas, distribuídas por uma frota
composta de 2.441 ônibus. Atualmente, suas empresas associadas proporcionam uma
média de 8 mil empregos diretos. Esses números comprovam a importância do
Sindicato e das Empresas que representa para a economia dos municípios de Duque
de Caxias e Magé.
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3.2 - Indicadores de comportamento responsável
Comportamento Responsável

VIDA

Recomendações – Código de Trânsito Brasileiro

n Conhecer e praticar as leis e normas do trânsito; As
particularidades do veículo, seus equipamentos e
acessórios; As condições adversas de iluminação,
tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e a
maneira correta de enfrentá-las.

CTB – Capítulo III – artigo 28 – “O condutor deverá, a todo o momento, ter
o domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito”.

n Circular respeitando os limites de velocidades
estabelecidos na sinalização e ao regular a velocidade
observar constantemente as condições das vias, do
veículo, as condições meteorológicas e a intensidade do
trânsito.

CTB – Capítulo III – artigo 43 – “Ao regular a velocidade, o condutor deverá
observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da
carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito,
obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos para a via”.

n Redobrar a atenção ao se aproximar de um
cruzamento, imprimindo velocidade compatível, para em
caso de imprevisto agir com segurança.

CTB – Capítulo III, artigo 44 – “Ao aproximar-se de qualquer tipo de
cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu
veículo com segurança para dar passagem, a pedestre e a veículo que
tenham o direito de preferência”.

n

Respeitar o cruzamento, não obstruindo o tráfego.

CTB – Capítulo III, artigo 45 – “Mesmo que a indicação luminosa do
semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma
interseção se houver possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo
na área do cruzamento, obstruindo ou impedindo a passagem do trânsito
transversal”.
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3.2 - Indicadores de comportamento responsável
Comportamento Responsável

Recomendações – Código Trânsito Brasileiro – CTB
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros – DETRO/RJ

n Conhecer e praticar o regulamento do transporte
rodoviário intermunicipal de passageiros do RJ; As
particularidades do veículo, seus equipamentos e
acessórios; As condições adversas de iluminação,
tempo, vias, trânsito, veículo, carga, passageiros e a
maneira correta de enfrentá-las.

CTB – Capítulo XII - artigo 135 “O veiculo de aluguel, de stinado ao
transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou
empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento
e respectivo emplacamento de característica comercial deverão estar
devidamente autorizados pelo poder público concedente”. No caso do
Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ.

n O transporte coletivo de passageiros deverá trafegar
no itinerário estabelecido pela linha e parar nos pontos
de embarque e desembarque estabelecidos na
concessão da “linha”.

DETRO/RJ – Regulamento – Capítulo I – artigo 12, 1 “Transporte Coletivo
é o serviço público regular e contínuo de transporte de passageiros, em
veículos que percorram linhas estabelecidas entre pontos perfeitamente
delimitados segundo itinerários e horário, previamente estabelecido,
pagamento individual de passagens, fixadas pelo DETRO/RJ”.
Código Disciplinar 4 – Das Normas de Ética Profissional, 1.2 – Infrações
Operacionais:

n Trafegar com as portas do veículo fechadas
corretamente.

20

l Alterar

o itinerário autorizado.

l

Não atender o sinal de parada para desembarque.

l

Não parar junto ao meio-fio para embarque e desembarque.

l

Permitir o tráfego do veículo com porta aberta do veículo.

l

Conversar durante o serviço.

l

Incentivar ou disputar corrida nas vias públicas.

Prevenindo Violência no Trânsito – Dirigindo com Responsabilidade
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4.1 – Identifique as palavras grifadas
A atividade “DIRIGIR” que parece simples porque esta automatizada, na realidade é complexa e
envolve:
Conhecimento – das leis e dos riscos do meio ambiente de circulação.
Habilidade – no ato de conduzir o veículo com segurança.
Atitude – consciência de conduzir priorizando a vida e o meio ambiente.
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4.2 – Jogo dos Erros
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Descubra 6 situações de riscos.

!!

!
M
VRUUM
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Verifique se você identificou as palavras grifadas no texto.

A atividade “DIRIGIR” que parece simples porque esta automatizada, na realidade é complexa e
envolve: Conhecimento – das leis e dos riscos do meio ambiente de circulação. Habilidade – no
ato de conduzir o veículo com segurança. Atitude – consciência de conduzir priorizando a vida e o
meio ambiente.
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Descobriu as 6 situações de riscos?
Respostas:
1) Veículo parado sobre a faixa de pedestres.
2) Condutor falando ao celular.
3) Condutor sem cinto de segurança.
4) Motorista do ônibus com fone de ouvido.

!!

!
M
VRUUM

5) Motoqueiro sem o uso de capacete.
6) Aceleração (ruído de motor) para apressar o
pedestre.

ACERTOS

01 a 03
ACERTOS

03 a 05
ACERTOS

06

24

PARE!
Cuidado, evite acidentes: Veja, pense, aja com segurança.

ATENÇÃO!
Evite hábitos inadequados, inseguros, pratique direção segura.

SIGA!
Parabéns! Continue sendo motorista atento e preventivo.

Prevenindo Violência no Trânsito – Dirigindo com Responsabilidade
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Sites interessantes
www.setransduc.com.br
Site do Sindicato das Empresas de Transportes
Rodoviários em Duque de Caxias e Magé, que agrega 13
empresas de ônibus, operando 248 linhas. Atua através
de Programas e Projetos Técnicos e Pedagógicos
contribuindo para elevar os padrões de qualidade na
prestação dos serviços da Região.
www.mec.gov.br
Site oficial do Ministério da Educação (MEC), Pesquisas
por meio de palavra chave / Parâmetros em ação (PCN) /
Jornal do MEC / Lins interessantes / Política educacional /
Educação a distância etc.
www.denatran.gov.br
Site do Departamento Nacional de Trânsito com links para
Câmaras Temáticas / Cartilhas e Manuais / Código de
Trânsito / Consultas Públicas / Dados Estatísticos /
Municipalização do Trânsito / Legislação / Política
Nacional de Trânsito etc.
www.dnit.gov.br
Portal das Rodovias Federais Brasileiras com distâncias
entre cidades/ Roteiro quilométrico de uma cidade para
outra/ condições de rodovias/ Pedágios/ Placas de
sinalização e seus significados/ Histórico do rodoviarismo
/ Nomenclatura das rodovias etc.
www.cetran.rj.gov.br
Site do Conselho Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro –
CETRAN/RJ, com sede no Rio de Janeiro, integrante do
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Sistema Nacional de Trânsito – SNT, constitui-se órgão
normativo, consultivo, coordenador, de deliberação coletiva
e, também, como instância recursal máxima, de recursos
contra decisões da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações – JARI, nos casos em que a legislação estabelece.
O Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN/RJ tem
vinculação para suporte técnico financeiro da Secretaria de
Estado de Segurança Pública, e dos Municípios, conforme
Art. 337 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
www.detrans.com.br
Site dos Detrans do Brasil / Acesso aos Departamentos de
Trânsito de todo o Brasil / Algumas companhias de seguros/
Mapas rodoviários / DERs dos Estados / Distâncias entre
cidades / Legislação de trânsito etc.
www.detro.rj.gov.br
Site do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado
do Rio de Janeiro, Autarquia responsável pela concessão,
permissão, autorização, regulamentação, planejamento,
coordenação, fiscalização, inspeção, vistoria e
administração dos serviços intermunicipais de transportes
remunerados de passageiros por veículos automotores.
www.fetranspor.com.br
Site da Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, que agrega dez
sindicatos de empresas de ônibus responsáveis por
transportes urbanos, interurbano e de turismo e fretamento,
respondendo por 81% do transporte público regular no
Estado do Rio de Janeiro.
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Sites interessantes
www.antp.org.br
Site da Associação Nacional de Transportes Públicos
ANTP é uma entidade civil, sem fins lucrativos, criada em
1977, voltada ao setor de transporte público e do trânsito
urbano do Brasil e que tem por objetivo desenvolver e
difundir conhecimentos visando seu contínuo
aprimoramento.
www.transportes.gov.br
Informações sobre transporte aquaviário (hidroviário e
marítimo) / Transporte terrestre (rodoviário e ferroviário) /
Legislação do transporte / Informações sobre licitações /
links para empresas e sites relacionados à área de
transportes.
www.duquedecaxias.rj.gov.br
Site da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias com
notícias sobre agricultura, assistência social, cultura,
defesa civil, educação, esporte, habitação, lazer, meio
ambiente transporte, segurança pública e outros
assuntos do interesse da população do Município.
www.operacaoleisecarj.gov.br
Site da Operação Lei Seca que já salvou milhares de
vidas. Com a importante missão de diminuir estatísticas
preocupantes e alertar a população sobre todos os riscos
da combinação do álcool com a direção, esta Política
Pública permanente do Governo do Estado do Rio de
Janeiro tem mobilizado diariamente centenas de
motoristas na Capital, Região Metropolitana e Baixada
Fluminense.

www.transitobrasil.com.br
Site com noticias, artigos e links de trânsito / Enquetes / Teste
Drive com perguntas para verificar o conhecimento sobre
trânsito / Direção Defensiva / Meio Ambiente / Transitando
Legal com artigos interessantes.
www.guiadobrasil.com.br
Mapas/ Vídeos/ Fotos e informações das cidades do Brasil.
www.estradas.com.br
Site com links para Detrans / Pedágios / Paradas de Apoio em
algumas cidades / Distribuidoras de combustíveis / Agência
de viagens / Site oficiais dos estados / regiões turísticas no
Brasil / Trânsito / rodovias / condições das estradas.
www.cnt.org.br
Site da Confederação Nacional de Transporte, o portal de
transportes do Brasil/ Notícias do setor/ Pesquisas etc.
www.abramet.org.br
Site da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego sobre
dados e estudos científicos sobre questões de segurança e
da saúde no trânsito.
www.transitoamigo.com.br
Site da Associação de Parentes Amigos e Vitimas de Trânsito
– TRÂNSITOAMIGO, como organização civil. Tem como foco
“Bandeira branca contra a violência das ruas e estradas
brasileiras. Na defesa da civilidade e da harmonia na
circulação viária do brasileiro."
www.pedestres.org.br
Site da Associação Brasileira de Pedestres (ABRASPE)
Relação do pedestre com o espaço público e o transporte/
Fórum de Transporte/ espaço aberto com matérias
atualizadas representativas das vítimas de trânsito.
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Projeto Trânsito & Vida
Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários
em Duque de Caxias e Magé – SETRANSDUC.
Projeto Trânsito & Vida
Página 166 – Protocolo A.3 em 02/09/1996.
Registro Integral às folhas Nº 1490 do livro 849 do
2º Ofício de Título e Documentos, sob Nº 32.498
em 02/09/1996.

Rua Almirante Grenfall, 405 - Bloco 2 / 6o andar
Parque Duque de Caxias - Duque de Caxias
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 25.085-135
www.setransduc.com.br
setransduc@setransduc.com.br
rh@setransduc.com.br
(21) 2673-6477
(21) 2771-1628

Projeto
HEI DE APRENDER
TRÂNSITO

Hei de aprender

&

VIDA

a lidar com as pessoas
só lhes dar coisas boas
só cantar o que soa bonito
Hei de aprender
a ser bem paciente
ser também tolerante
um homem benevolente e bendito

es
Atividad AIS

Hei de Aprender

EDUCACIOrnN o

a escutar quando for pra escutar

cade

a falar quando for pra falar
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a esperar meu momento chegar
Hei de aprender
a enxergar neste mundo
que é um achado fecundo e infinito
Guilherme Arantes

dqueirozdesign.com

o lado bom e profundo

ticas
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