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Projeto Transito & Vida
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N a grande batalha diária das ruas, o homem assume a

personalidade do gladiador moderno, conduzindo sobre rodas
a sua lança mortal. Não consegue ver o “outro”, a não ser como
um adversário que precisa ser abatido, dizimado para que ele
reine absoluto... Até tornar-se vítima de um outro guerreiro mais
possante e cruel.

A evolução retirou-nos das cavernas, colocando-nos frente a
recursos cibernéticos. Substituímos o “lombo” dos animais pela
potência dos motores, mas, não conseguiu lapidar com a mesma
velocidade o nosso instinto predador. Assim, como se a evolução
houvesse se processado apenas fisicamente, fazemos um
retorno às origens pré-históricas.
O volume de acidentes, a violência das mortes e as seqüelas
deixadas pelo trânsito é uma antítese ao processo de
modernidade, pois permitem que o Homem seja refém da sua
criação.
Descobrir que existem outros seres humanos nas ruas, ao
volante, é condição indispensável para que a indiferença, a
insensibilidade e a irresponsabilidade sejam eliminadas da
cultura de um povo que fez do “amor ao carro” uma regra de
vida e da própria VIDA uma exceção.

Rosa Maria Maia
Gestão de Pessoas
SETRANSDUC
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SETRANSDUC
Quem Somos e Como Pensamos
SETRANSDUC – Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de
Passageiros, é entidade patronal, representativa do segmento privado de
Transporte de Passageiros nos Municípios de Duque de Caxias e Magé – RJ.
Como a grande maioria dos segmentos econômicos e sociais deste País, temos sentido os efeitos das
políticas de transformação, globalizadas, que via de regra exigem hoje, mais que a prestação de serviços
eficientes, exigem qualidade e uma íntima integração com o processo de geração desta prestação de
serviços. Um processo que exige ainda, de forma singular, o compromisso através da responsabilidade
social e com objetivos demonstrados de forma ética pelas empresas, seja através de um relacionamento
mais próximo, ou do macro estrutural, que engloba a participação da representatividade das entidades de
classe, as Federações e Confederações, na elaboração de projetos mais abrangentes, nas esferas sóciocultural, profissionais, ecológicos, dentre outros.
É fato, que hoje a política de Gestão de Pessoas do SETRANSDUC, entende como prestação de serviços,
uma ação continuada de atendimento aos seus clientes. A esta política chamamos - Ações Cidadãs.
Nelas, cada um, empresas, sindicato, Federação e as Pessoas, necessitam reformular conceitos e
propósitos, redefinindo o que é, o que faz, focando-se na postura de Entidade Cidadã, integrada a um
processo de desenvolvimento que é Mundial e depois, somente depois, pensar em obter de seus
produtos e serviços o resultado, em sintonia com um padrão de desenvolvimento econômico e social
justo, capaz de sustentar a longevidade dos seus negócios, no nosso caso, - a prestação do serviço de
transporte.
Missão: Defender o exercício da atividade de transporte coletivo de passageiros, como
forma regular de Direito dos transportadores e de proteção aos clientes do transporte,
representando ainda, de forma legal, o transportador como categoria econômica, na
base territorial do SETRANSDUC e em todo o Território Nacional; Promover, coordenar
e atuar como facilitador de ações voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento
continuo das pessoas e o estudo de novas soluções e tecnologias, disponibilizandoas para que as empresas do segmento de transporte de passageiros possam
implementá-las como alimentadoras da excelência nos padrões de prestação dos
serviços; Estimular o comportamento ético e o comprometimento das suas associadas
com a essencialidade do gênero dos serviços prestados, clientes e colaboradores.

Nossas Metas e Propostas
Prestar serviços com qualidade, especificidade e eficiência, obtendo resultados e crescimento que permitam
a renovação permanente de investimentos e fundamentalmente o equilíbrio harmônico entre o Sistema de
Transporte, o Ser Homem e os demais Seres do eco-sistema, estabelecendo uma cadeia de realimentação
e aprimoramento do processo de produção destes serviços, com responsabilidade e sustentabilidade.
Interagir, compartilhar as etapas de desenvolvimento econômico, político e social, com projetos de
capacitação profissional, sócio-educacionais e sócio-culturais.
Nossa proposta: Transportar gerando a mobilidade necessária para viver, mais e melhor.
Especificamente para a capacitação profissional, buscamos nos recursos do próprio sistema, assim como
em parcerias, sejam elas privadas ou públicas, meios que possibilitem a qualificação de excelência para o
mercado de trabalho das empresas do segmento transporte.
Junto às comunidades, atuamos em projetos de educação, trânsito e cidadania, educando de forma
integrada aos parâmetros curriculares do sistema de ensino fundamental, médio e superior, dentro do que
preceitua o CTB – Código de Trânsito Brasileiro e a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como
o Projeto Trânsito & Vida, que tem sido um dos norteadores das ações de transformação propostas pela
nossa Missão, Visão e Valores.
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Com o slogan “Trânsito e Transporte - Educação, Para a Vida”, acreditamos ser o projeto uma fonte
inesgotável de condições para a redução de acidentes, respeito ao ser humano e melhoria da qualidade
de vida das pessoas, tanto individualmente como coletivamente.
Visão: Ser reconhecido como referencia empreendedora, pela elaboração, gestão e
desenvolvimentos de projetos, que promovam a excelência do serviço de transporte
de passageiros, através do aprimoramento continuo das pessoas e a sua proteção
social, estejam elas em interface direta ou indireta com o segmento; Ser reconhecido
ainda, como promotor de ações para a integração sustentável e harmoniosa entre a
prestação do serviço, o meio ambiente e as inovações técnicas e tecnológicas
necessárias para a implementação da modernidade, conforto e segurança no segmento
de transporte de passageiros.

Projeto Trânsito & Vida
O SETRANSDUC com uma visão organizacional holística, elaborou o projeto Trânsito & Vida e buscou a
parceria técnica com o DETRO – Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro,
com as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, para a capacitação de seus professores como
multiplicadores, assim como dos profissionais das empresas operadoras do transporte, estabelecendo
em princípio, programas educativos e sociais, que minimizem o desconhecimento a cerca do sistema de
trânsito e transporte, gerando uma cultura de prevenção que proteja a integridade da saúde física, mental
e social, no convívio do Homem com o Sistema Trânsito e Transporte.
Já nas fases de pesquisa para a elaboração do Trânsito & Vida, percebemos que – Morrer no Trânsito
é reflexo da ausência de introspecção do processo cognitivo de conhecimento, e da percepção de
responsabilidades para a adoção de medidas de prevenção, desde as mais simples até as mais elaboradas.
Dispusemo-nos então, a torná-lo um projeto, que fosse instrumento real de proteção à cidadania, e não
apenas mais um Projeto de pessoas bem intencionadas, idealistas, que comungam do sonho de viver de
forma mais humanizada e segura no trânsito, mas, que acaba indo parar em alguma gaveta com ideais,
sonhos e vidas. Ele na realidade tem toda essa contingência da humanidade, com uma ótica
profissionalizada, técnica e educativa, sob o respaldo da legalidade Constitucional, amparo do CTB –
Código de Trânsito Brasileiro, da LDB – Lei de Diretrizes e Base da Educação e das demais Leis sociais
em sintonia com o processo, legitimado pelo direito positivo e inalienável que cada cidadão tem de viver
plenamente sua integridade física, psicológica e social.
Trânsito & Vida é o exercício cívico de uma categoria empresarial que não diverge da sua finalidade ao
abraçá-lo, mas que assume com ele o digno papel da responsabilidade empresarial e social. Esse
empresário tem como meta a maximização da qualidade dos serviços para a eficiência dos seus resultados
também, pois vivemos um sistema onde o capital precisa remunerar o investimento e não admiti-lo seria
no mínimo ingenuidade ou ausência da necessária transparência e ética. Mas, para tudo isso, entendeu
que precisa elevar os padrões dos serviços que presta e estender estes padrões a sua clientela, a
sociedade a quem presta serviços, sob o risco de perdê-la para o uso inadequado do sistema de trânsito
e transporte, inclusive pelo uso de alternativas nem sempre eficientes, nada seguras e extremamente
predatórias.
Valores: Igualdade de condição entre as associadas; Respeito à cultura e liberdade
administrativa de cada empresa filiada; Integridade e transparência, Espírito
empreendedor e cooperativo; Busca da excelência, criatividade e inovação;
Comportamento ético, responsabilidade social, ambiental; Investimentos para a
segurança e saúde de clientes internos e externos; Satisfação dos clientes;Trabalho
em equipe e valorização das pessoas; Cidadania e urbanidade;Seriedade e
credibilidade.

José Carlos Cardoso Machado
Presidente do SETRANSDUC
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Boas Práticas: Projeto Trânsito & Vida
Projeto social do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Passageiros por Ônibus SETRANSDUC, na base territorial de Duque de Caxias e Magé, no Estado do Rio de Janeiro, que somando
esforços através de ações educativas, contribui para a cultura preventiva que minimize os acidentes de
trânsito no meio ambiente de circulação.
O foco na valorização da vida através da integração e do trabalho em parcerias, tendo a educação como
conscientização e prevenção como norteadores das as ações do projeto, notadamente o Curso de
Multiplicadores em Educação e Segurança no Trânsito.

Proposta Pedagógica
O curso pressupõe Educação e Segurança alicerces de resgates de valores, hábitos, atitudes,
fundamentados na Lei nº 9394/96 – Diretrizes e Bases do Ensino e a Lei 9.503/98 - Código de Trânsito
Brasileiro, tratando o trânsito e o transporte como questão social, oferecendo uma aprendizagem voltada
para uma nova consciência com responsabilidade, para que possamos compartilhar de um trânsito mais
humano.

Objetivos
Propiciar aos participantes conhecimentos técnicos pedagógicos referentes ao ensino de trânsito e
transportes, com base no Código de Trânsito Brasileiro, aplicando esses conhecimentos ao cenário
caracterizado pelo perfil do grupo (escola / empresa/ instituição).
Capacitar Gerentes, Supervisores, Profissionais Especializados do segmento de transporte de passageiros,
empresas / instituições públicas, formando multiplicadores de educação e segurança no trânsito,
possibilitando o monitoramento das atividades dos profissionais que atuam nos três macros processos:
administração, manutenção e operação, alinhada à cultura preventiva consciente.
Capacitar o corpo docente e discente das escolas de ensinos fundamental, médio e de 3º grau, através da
formação de multiplicadores em educação e segurança no trânsito, alertando-os, para a responsabilidade
da busca de soluções, compartilhadas no processo ensino-aprendizagem, com a proposta da minimização
dos efeitos dos problemas estabelecidos pelas relações do homem no espaço público e no cenário do
trânsito.

Metodologia / Temas
Oficinas com metodologia interativa, através de dinâmicas de grupos, tendo por base visão sócio/
integracionista na construção do conhecimento (Lev Vygostsky), onde os significados culturais oriundos
do contexto social de onde vivemos são de vital importância para a construção do conhecimento; (Jean
Piaget) Métodos de investigação psicogenéticos (onde é permitido a reconstrução e o desenvolvimento
das interações entre o sujeito e o mundo e os diversos patamares do conhecimento e do pensamento) e
o sócio-histórico (onde é permitido a avaliação e o alcance real das noções científicas ao longo da sua
construção histórica).
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Oficina Comportamental
O Educador e a Segurança no Trânsito e Transporte
Aspectos Comportamentais:
Percepção, Comunicação, Conflito, Equipe, Observância de Regulamentos.

Oficina de Atualização
Trânsito Transporte & Vida
Cenário de Trânsito – elementos, áreas e condições adversas.
Conduta Consciente Responsável – papéis e responsabilidades
O Código de Trânsito Brasileiro CTB
Direitos e deveres
Sistema Nacional de Trânsito – competências e responsabilidades
Anexo II – Da Sinalização
Normas Gerais de Circulação e Conduta
Infrações Penalidades e Medidas Administrativas
Transporte Coletivo no Brasil
História do transporte
Limites e Competências
Responsabilidade Social
Pagantes e Beneficiados
Cenário Atual da Baixada Fluminense
SETRANSDUC e sua participação
Trânsito Transporte e Saúde
Acidentes de Trânsito – conceitos e tipos
Causas e conseqüências dos acidentes
Procedimentos preventivos – percepção dos riscos
Ergonomia e ginástica laborais aplicada ao ambiente de trabalho e escola
Uso e abuso do álcool - Operação Lei Seca no Estado do Rio de Janeiro

Oficina Didática
A Educação e o Processo Preventivo – segurança
Educação de Trânsito – amparo legal
Segurança no Trânsito num Contexto Organizacional – empresa / escola
Recursos Humanos do Contexto de Trânsito e Transportes
Estrutura de Projeto de Educação e Segurança no Trânsito
Aplicabilidade Pedagógica x Conhecimentos Técnicos / Subprojetos
Durante as Oficinas os participantes realizaram tarefas com o foco na percepção dos riscos de acidentes.
Atentaram para o desempenho dos papéis de pedestres, condutores e educadores, em seus deslocamentos
diários nos modos de transportes nos seus espaços ambientais somados as regras formais (CTB), além
de decisões informais no ato de ir e vir. Refletiram sobre os efeitos muitas vezes conflitantes na forma
como o espaço construído é distribuído aumentando a probabilidade de ocorrências de acidentes.
Durante a análise de alguns acidentes e atos inseguros no trânsito foram considerados elementos
psicossociais, ambientais e humanísticos, propiciando aos participantes repensar os acidentes de trânsito
no contexto do mundo moderno, visualizando causas e conseqüências.
Físicas: Fadiga, sono, visão e audição deficientes, perturbações físicas, estado alcoólico e efeito de
droga.
n

n Humanas: Falta de atenção, excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, condições físicas e mentais.

10

Boas Práticas - Subprojetos

Outras Causas: Falta de grandes obras viárias, precárias condições de pavimentação e sinalização,
deficiência de fiscalização, facilidade na obtenção da CNH, a obsolescência da legislação de trânsito e
penalidades brandas, tradição cultural, condições climáticas, comportamento competitivo, defeito mecânico,
uso do celular ao volante.
n

Apoio Pedagógico
CD com componentes relacionados aos temas abordados, comunicação através de músicas, textos,
reportagens, vídeos.
Músicas do CD “Mudança de Atitude” com letras voltadas para reflexão sobre questões de segurança.
Secretaria da Casa Civil / DETRAN – Governo do Estado do Rio de Janeiro.
n

n Fotos das Turmas 2010 registrando as Oficinas Comportamental Atualização e Didática.
n Músicas possibilitando a transmissão de idéias, sentimentos ampliando o conceito das relações sociais.
n

Textos / Músicas: - Cantar e refletir.

“Sunshine “On My Shouldens “ (John Denver), Luz do Sol em meus Ombros escolhida para ser tema do
Projeto Trânsito & Vida” associando o “SOL” com a luz da reflexão, da percepção aos riscos, da
conscientização para atitudes seguras e responsáveis, priorizando a Vida.
“O astronauta de mármore” (Nenhum de Nós); “Bandeira (Zeca Baleiro), “Bagulho no Bumba” (Os
Virgulóides), letras de músicas estabelecendo relações entre o mundo das pessoas do trânsito e suas
interfaces.
“Imagine” (John Lennon); “We Are The Champions (Queen)”; Still Loving You”(Scorpions), Pensar, sentir,
querer mudar hábitos, atitudes fundamentadas em princípios éticos, respeitando a vida e o meio ambiente.
Livro “Mudança Cultural que Salva Vidas” (Fernando Moreira). Trata das questões dos acidentes e mortes
no trânsito (causas e conseqüências), refletindo sobre o desafio da mudança cultural focada em
responsabilidade, respeito à vida.
n “Lei seca” (Trânsito educado – Fernando Pedrosa) reportagens de diversos jornais do País abordando

resultados positivos, redução de acidentes e número de mortes, Primeiro ano de aplicabilidade da Lei.
n Textos para reflexão de valores “A águia e a galinha”; “O despertar da águia:”O diabólico” e o simbólico

na construção da realidade (Leonardo Boff)”.
n Código de Trânsito Brasileiro CTB Anexos I e II Resoluções do CONTRAN, Portarias do DENATRAN.
n Sites / Referências bibliográficas – Associando conteúdos com o momento atual, normas sociais, costumes
e cultura da realidade, regras e padronizações referentes às áreas do trânsito engenharia, esforço legal e
educação. Dando ênfase à educação como forma de prevenção do meio ambiente e da vida humana.

Textos Técnicos:
“Acidente de trânsito: Manifestação Contemporânea da Violência Social” Visão dos fenômenos sociais
violência e trânsito, percebendo o acidente de trânsito como manifestação contemporânea na sociedade
moderna:
“História dos Transportes Terrestres no Mundo” Conceitos tipos e retrospectiva dos transportes terrestres;
“Mobilidade Intrametropolitana e Difusão Espacial do Processo de Urbanização” Evolução histórica da
ocupação dos espaços urbanos, relacionando às questões relativas à mobilidade social e econômica,
aspectos culturais e políticos. Destaque para o transporte e sua evolução nas regiões metropolitanas do
Brasil e do estado do Rio de Janeiro;
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“Mito da Caverna” Filósofo Platão – A República livro III – Diálogo metafórico dando ênfase ao processo
de conhecimento mostrando a visão do mundo do ignorante que vive de senso comum, e do filósofo na
sua eterna busca de verdade.

Vídeos / Imagens:
“Pateta no Trânsito” – desenho animado com personagens “Senhor Andante e o Senhor Volante” mostrando
as diferenças de comportamento do pedestre ao utilizar o automóvel;
“Dono da cadeira de rodas turbinado” comportamento inadequado ocasionando riscos e perigos no
transito;
“Mito da Caverna” trabalho realizado por estudantes de psicologia de São Paulo, propiciando reflexões
sobre a inversão de valores na sociedade moderna. (Ter, Ser) quais valores aceitar?
“Trem da vida” atentando para a cronologia da vida, passagens, encontros, desencontros, trocas, valores,
o que fica, Vale a pena viver e viver bem.

Produtos em dois Cursos - jun / jul / ago - 2010
Onze subprojetos concebidos a serem implantados no contexto de cada participante, considerando:
Riscos à segurança do trânsito e transportes, relacionamento ao ir e vir (casa / escola / casa), nos
diversos papéis (pedestre – passageiro – ciclista – motociclista – condutor).
n

Características da região onde está instalada a escola (relevo, tipo de via estado e conservação, tipos
de transportes, fluxo e características do tráfego).
n

Dados sobre número, perfil dos acidentes de trânsito e os pontos críticos geradores de acidentes de
trânsito.
n

n Particularidades da região (clima, características da população, outros).
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SUBPROJETOS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Educação de Trânsito na Escola
Escola Municipal Ruy Barbosa
Boas Práticas - Subprojetos
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Educação de Trânsito na Escola
Escola Municipal Ruy Barbosa
Abrangência: 900 alunos distribuídos em 03 turnos.

Milena Pereira de Oliveira

Justificativa
O presente projeto será desenvolvido a partir da necessidade de sensibilizar os alunos sobre a importância
do amor à vida como alicerce fundamental à harmonia e ao bem estar na convivência social, gerando-se
a partir daí um trânsito humano e seguro.
Busca-se a valorização do potencial da educação enquanto processos preventivos, transformando-se o
risco da morte em potencial de vida, na medida em que o aluno será capaz de transformar o conhecimento
em ação consciente, visando tanto o seu bem estar quanto o do outro.
Esta temática torna-se de especial relevância visto que a escola referenciada localiza-se no centro do
bairro Gramacho, Município de Duque de Caxias, no qual há um intenso fluxo de veículos. É importante
frisar que muitos alunos percorrem o trajeto de casa para a escola a pé, submetendo-se a diversos perigos
no trânsito (como por exemplo, temos a “Reta do Bicão”, localizada próximo ao rio Sarapui, que segundo
moradores é um local no qual ocorrem diversos acidentes, pois os veículos circulam em alta velocidade),
outros utilizam bicicletas, Kombi fretadas e ônibus.
Bem próximo à escola há o ponto final das linhas de ônibus Parque Araruama e Olavo Bilac, assim como
a estação de trem do Gramacho, que tem um alto potencial de risco na medida em que muitos preferem
atravessá-la andando sobre os trilhos e não utilizar a passarela.
A rua na qual a escola se situa Avenida Rio Branco, não possui sinalização e quando ocorrem chuvas
fortes, ela, assim como outras no entorno ficam alagadas, prejudicando consequentemente o bom
andamento do trânsito.

Objetivo Geral
Valorizar a utilização coerente do espaço público calcada na manutenção de padrões ajustados de equilíbrio
e harmonia entre os elementos do trânsito (homem, veículo e via), possibilitando à criança perceber-se
como um elemento importante deste contexto – enquanto pedestre e futuro condutor – tendo consciência
de que seu agir influência não só sua vida como a vida dos outros.

Objetivo Específico
Identificar-se como protagonista na geração de um trânsito humano e seguro; Transformar conhecimento
em ação consciente (aplicabilidade da informação); transformar atos imprudentes em ações prudentes;
valorizar visões coletivas em detrimento de visões puramente individualistas; Transformar o risco de morte
em potencial de vida.

Metodologia
O projeto será direcionado aos alunos do 1º segmento do Ensino Fundamental da Escola Municipal Ruy
Barbosa, com o apoio dos professores regentes, por meio das aulas de Ensino Religioso, visto que tal
ensino baseia-se na transmissão de valores significativos para o bem estar na convivência humana.
14
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As atividades serão desenvolvidas de acordo com os objetivos propostos e adaptadas a cada ano de
escolaridade. Para abordar as etapas do projeto, serão utilizadas pesquisas virtuais com o apoio do
laboratório de informática, músicas, desenhos, jogos, textos, filmes, confecção de cartazes, etc.
Como ponto de partida do trabalho em sala de aula será abordada situação real de trânsito, vivida pelos
alunos, valorizando experiências e saberes. Dessa forma, na etapa inicial do trabalho os alunos serão
convidados a pensar no caminho que percorrem todos os dias para ir de casa até a escola. Este tipo de
estratégia permite o levantamento dos elementos significativos que fazem parte do espaço vivido pelo
aluno.

A partir daí, serão colocadas para os alunos as seguintes questões:
n

Sua casa fica no mesmo bairro que sua escola?

n

Você utiliza algum meio de transporte para ir de casa à escola? Qual?

n Quanto tempo você demora em chegar até a escola?
n As ruas estão em boas condições? Possuem sinalização?
n

Você presta atenção ao atravessar as ruas?

n Os motoristas respeitam a sinalização?

Ampliando o sentido para dentro também dos muros da escola – trânsito de pessoas nas escadas, nos
corredores, no pátio, com ênfase nas Normas de Circulação e Conduta.
Tendo-se como base as informações registradas até o momento, os alunos serão convidados a desenhar
o trecho percorrido entre sua casa e a escola, refletindo-se a partir daí em qual deve ser nossa postura a
fim de minimizar riscos (enquanto pedestres e motoristas) e o que compete ao poder público (asfalto,
sinalização, etc.).

Assim, pretende-se trabalhar com os seguintes subitens:
n

Trajeto casa-escola (desenho do plano real);

n

Condições adequadas da via, veículo e do homem (desenho do plano ideal);

n Valorização do uso da passarela;
n

Uso do álcool (implicações para a saúde e para o trânsito);

n Do móvel ao automóvel: transitando pela história;
n Ônibus: conduta do passageiro x do motorista;
n Placas de trânsito x sinalização de via na juventude; Normas gerais de circulação e conduta: o trânsito

na escola.

Cronograma
O projeto previsto para ser desenvolvido ao longo do trimestre agosto, setembro e outubro, culminando
na apresentação para a comunidade escolar dos trabalhos desenvolvidos.
O atendimento aos alunos será distribuído em 13 turmas, com 50 minutos cada.

Avaliação
Será feita de forma contínua, baseando-se na participação, cooperação e empenho do aluno na realização
das atividades em grupo e individuais, e na sua conduta com relação ao amor à vida. A partir da comparação
dos dois desenhos (real e ideal), refletir sobre o que fazer para aproximar o real do ideal.
Tal avaliação tem por finalidade colher informações que permitam decidir sobre as intervenções e
redimensionamentos que se fizerem necessários para a garantia da conscientização dos alunos sobre a
importância da promoção de um trânsito humano e seguro.

Boas Práticas - Subprojetos
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SUBPROJETOS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

Subprojetos da 1ª Turma:
Projeto
Trânsito
& Vida
Auditório do SETRANSDUC
– Duque
de Caxias
Subprojeto: Interagir para Melhorar
Departamento de Transportes Rodoviários DETRO / RJ
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Interagir para Melhorar
Departamento de Transportes Rodoviários DETRO / RJ
Abrangência: Profissionais da Área Operacional
do DETRO e Empresas Permissionárias,
Usuários de Transportes.

Flávio Rodrigues Anselmo
Maria de Fátima de Oliveira Virginio
Marcos Aurélio Dias

Introdução
O Projeto Trânsito & Vida através da capacitação de multiplicadores propiciou oficinas comportamentais,
de atualização e didáticas mediando concepção e elaboração de projetos com ações voltadas para a
qualidade dos serviços de transportes intermunicipais por ônibus no Estado do Rio de Janeiro.
Nosso grupo, aproveitando o ambiente de aprendizagem tendo por referência os temas abordados, nossa
experiência de 03 (três) anos em campo trabalhando a fiscalização sempre no combate a ilegalidade, e
atentos ao momento de integração entre os segmentos educacional, empresarial de transporte e o e
poder público, apresenta o subprojeto a seguir, como forma de participação no Projeto Trânsito e Vida,
comprometendo-se a submetê-lo a Autarquia do DETRO para execução e obtenção de resultados
satisfatórios para todos os agentes envolvidos com o interesse público.
O DETRO tem a missão de garantir a qualidade do transporte rodoviário intermunicipal do Estado do Rio
de Janeiro, conciliando os anseios de todos os agentes envolvidos com o interesse público, tem como
princípios a valorização do quadro funcional, mediante a implantação de Concursos, Plano de Cargos,
bem como o aprimoramento de Processos de Trabalhos mediante a complexidade das interfases com o
sistema de trânsito suas condições adversas.
Assim sendo, o respeito e a lealdade nas relações interpessoais bem como a valorização da imagem da
Autarquia são princípios que direcionam a atual gestão e nossas atividades.
Dessa forma, o Subprojeto fundamentado nesses valores visa aprimorar a equipe DETRO integrando e
atualizado processos e procedimentos de trabalho de forma conjunta com os segmentos de transporte e
trânsito.

Objetivos específicos
Interagir com os Diretores e Coordenadores apresentando os indicadores de melhorias e possíveis
soluções para orientações e execuções.
n

n “Apresentar prática bem sucedida: ”DETRO / NOVO RIO” às equipes administrativa, técnico e operacional
l enfocando a importância da interação, procedimentos de trabalhos e comprometimento da equipe “DETRO
NOVO RIO”.
n Interagir com as equipes operacionais nos postos de trabalho (PACRES e UNICOPS) colaborando para

a implantação do novo modelo (experiência bem sucedida).
n Interagir com equipes de empresas (operadores) através de reuniões buscando soluções para minimizar

conflitos de relacionamentos entre usuários x operadores de transporte x profissionais do poder público.

Boas Práticas - Subprojetos
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Atender aos usuários de transportes informando-os dos seus direitos e deveres, colaborando para
obtenção de resultados efetivos quanto às suas necessidades de deslocamentos.
n

Desenvolvimento / Ações
n Seminário de Integração DETRO.

(Missão, Valores, Gente e Gestão, Experiências bem sucedidas).
n Oficinas de Interação de Trabalhos equipes da administração, técnico, operacional (postos de

trabalhos, em campo).
n

Reuniões de Trabalho – Equipes DETRO / Empresas.

(Minimizar conflitos de comunicação tendo por referência aspectos legais, normas e procedimentos).
n Campanha de esclarecimentos aos usuários da Rodoviária NOVA RIO e de outras localizações.

Integração do Projeto DETRO Cidadão ao “Trânsito & Vida”, agregando valores às ações
desenvolvidas nas escolas das redes municipais e estaduais.
n

Cronograma
Ação

Período: 2010 / 2011

SETRANSDUC Projeto Trânsito & Vida
Concepção do subprojeto DETRO
interagindo para melhorar.

Junho / julho 2010

Elaboração detalhamento do subprojeto.

Agosto / Setembro 2010

Lançamento do Projeto

Outubro 2010

Oficinas de Interação de Trabalhos

Dezembro 2010 / Julho 2011

Reuniões de Trabalhos (planejamento)

Dezembro 2010 / Julho 2011

Avaliação de Resultados

Dezembro 2011

Campanha de esclarecimentos

Janeiro / Fevereiro / março 2011

DETRO Cidadão
SETRANSDUC/ Escolas.

As ações planejadas em equipe formada por quatro profissionais atuarão de forma interativa trabalhando
internamente e em campo, colaborando com o desenvolvimento das demais equipe nos seus postos de
trabalho.
O Subprojeto será submetido à apreciação da nossa Diretoria Técnica DTO e posteriormente ao Presidente
da Autarquia Dr. Rogério Onofre.
Ao SETRANSDUC agradecemos a oportunidade de participação no Curso de Multiplicadores, contando
com a parceria nas ações referendadas para que juntos ofereçamos à população uma melhor prestação
de serviços.
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Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Educação como Fator de Segurança
Escola Municipal Lions
Boas Práticas - Subprojetos
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Educação como Fator de Segurança
Escola Municipal Lions
Abrangência: 700 Alunos / 35 Professores /
04 turnos / Jovens e Adultos.

Mônica Guedes Camilo

Objetivos
n

Identificar a Educação para o Trânsito como fator de segurança pessoal e coletiva;

n Desenvolver parcerias com diferentes Órgãos e instituições a fim de estimular a participação dos alunos

nas ações que visem o bem comum da comunidade.
n Conscientizar a comunidade sobre os problemas do trânsito (pedestres, motociclista) buscando
alternativas para solucioná-los.

Conteúdos (interdisciplinar)
n

Língua Portuguesa – Interpretação de placas, leitura das leis de trânsito.

n Matemático – Desenho geométrico, distâncias, quilometragens.
n

Ciências - O corpo humano, acidente de trânsito (o que fazer, o que não fazer).

n

História e Geografia – A dinâmica do trânsito nas vias urbanas e nas vias rurais.

n Artes – Cores do semáforo, faixas, recortes, confecção de placas, utilização de material reciclado.
n

Educação Religiosa – Valores – Respeito à vida.

Desenvolvimento
n Através de conversas, debates, passeios ao redor da escola para conhecimento das sinalizações, faixas,
placas e semáforos.
n Palestras com profissionais despertando o tema do projeto (motorista, guarda municipal, representantes

das instituições públicas, de sindicatos das empresas e dos rodoviários);
n

Organização de regras na escola, voltadas para o trânsito seguro nas dependências da escola.

Público Alvo
n Destina-se aos alunos em todos os anos de escolaridade dando orientação (assistência) direta a fim de

evitar acidentes dentro da escola e no meio ambiente externo.
20
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Recursos
n Humanos (alunos, professores, pais, e representantes da sociedade).
n Materiais (Dvds, recortes, gravuras, textos, reportagens, material reciclável).

Período de Implantação
n

2º Semestre de 2010 – início 2ª quinzena de agosto.

Divulgação
Palestras (grupos de estudo) com profissionais dos segmentos de educação e transportes, reuniões
com os responsáveis pelos alunos, alunos e comunidade.
n

Avaliação
Durante todo o desenvolvimento do projeto, avaliaremos a participação, criatividade na confecção do
material proposto, e na aplicabilidade do conhecimento das regras e normas estabelecidas com base no
Código de Trânsito Brasileiro.
n

n Exposição dos trabalhos dos alunos.

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto Educação como Fator de Segurança
Escola Municipal Lions
Boas Práticas - Subprojetos
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SUBPROJETOS
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Educação e Segurança no Trânsito
Escola Estadual Arariboía – Duque de Caxias
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Educação e Segurança no Trânsito
Escola Estadual Arariboía – Duque de Caxias - RJ
Gramacho – Zona Urbana, 02
Abrangência: 890 Alunos / 80 Funcionários /
23 Turmas.
Alexandre de Azevedo

Cenário da Escola x Trânsito
Faixa etária de nossos alunos divididos por turnos:
n

Manhã – 12 a 15 anos.

n

Tarde – 11 a 15 anos.

n

Noite – 16 a 45 anos.

Principais vias de acesso de nossos alunos, de casa até a escola e viceversa:
n Avenida General Rondon
n Avenida Presidente Kennedy
n

Reta.

Principal meio de transporte que os conduz de casa para a escola e viceversa:
n Ônibus, em sua maioria e os que moram mais próximos vão a pé.
n Principal empresa utilizada por eles:
n Empresa Santo Antonio

Condições físicas dos ônibus que os transportam:
n Em sua maioria os ônibus estão em boas condições de conservação e uso, porém, os alunos reclamam
do atraso dos ônibus nas linhas utilizadas por eles.

Comportamento dos condutores:
n

60% dos alunos acham que são “ignorantes”

n 30% acham que são impacientes.
n 10% acham que são normais.

Boas Práticas - Subprojetos
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Comportamento dos alunos dentro dos coletivos:
n 60 acham que se comportam de forma adequada.
n 40% reconhecem que precisam melhorar a conduta

Condições físicas das principais vias:
n Reta – Em determinados trechos, asfalto em péssimas condições, quebra-molas sem identificações ou

sinalizações, iluminação não é adequada, não há sinalizações e no que diz respeito à segurança pública,
também precisa melhorar e para finalizar nos períodos de chuvas mais fortes, há relatos de que a água
chegou até 1,5m acima do nível da rodovia.
n Avenida General Rondon – A situação não é diferente em relação à via anteriormente citada, mas,
gostaria de enfatizar que em grande trecho essa via é paralela à via férrea. A 200 metros da escola uma
grande parte do muro que separa a via da linha férrea caiu em decorrência das chuvas de fim de ano. Em
decorrência, o trânsito teve que ser desviado para as vias secundárias, causando um enorme transtorno
e riscos de acidentes, pois estas vias não estão preparadas para tal demanda de circulação.
n Avenida Presidente Kennedy – As situações são idênticas as das vias anteriormente citadas, ainda com

maiores agravantes do perigo. Por ser uma via de maior extensão e atender a um fluxo bem superior de
veículos e pessoas.
A 100 metros de distância entre a via e a escola, temos a “curva da morte”. Local que como o nome
sugere, ocorrem vários acidentes. Infelizmente, algumas vezes com vítimas fatais. A exemplo de um de
nossos alunos, que foi atropelado ao sair da escola para sua casa.

Considerações:
n Em relação ao trânsito dos alunos dentro da Unidade escolar fica meio complicado implantarmos regras

de circulação, primeiramente por ser uma escola com um espaço físico bem reduzido e no que diz respeito
ao comportamento e a disciplina dos alunos, podemos dizer que estamos travando sérias batalhas para
combater a indisciplina e mantermos a ordem na Unidade, pois nossos alunos vêm de várias comunidades
diferentes, carentes, onde há necessidade urgente de atuação do Poder Público.

Objetivos:
n

Realizar oficinas sobre o trânsito e vida como todo corpo docente da Unidade.

Implantar o trânsito e vida no plano de aula de todos os professores, mesmo que seja uma vez só por
semana num tempo de 40minutos cada aula.
n
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SUBPROJETOS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Trânsito Seguro a Partir da Escola
Escola Municipal Zilda Junger da Silva Alencar
Duque de Caxias
Boas Práticas - Subprojetos
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Trânsito Seguro a Partir da Escola
Escola Municipal Zilda Junger da Silva Alencar
Duque de Caxias - RJ
Abrangência: Alunos / Professores / Familiares.
Ana Maria de Alencar Duarte

Justificativa
Nossa escola está localizada numa área cujo índice de violência por tráfico de drogas, entre outros, é
muito elevado. Temos desenvolvido desde o ano 2000 outros projetos com os alunos e a comunidade na
tentativa de contribuir para minimizar este índice a partir da escola.
Neste ano tornou-se necessário desenvolvermos um trabalho voltado para a conscientização da importância
do trânsito seguro para preservação da vida de nossos alunos, de seus familiares e da comunidade no
sentido de fazer valer o direito de ir e vir de casa para a escola, da escola para casa, do trabalho para a
escola e de casa para o trabalho.

Objetivos
n

Fomentar ações de paz no trânsito com os alunos, a partir da escola.

n Promover atividades que levem a reflexão de que precisamos da paz no trânsito.
n Oportunizar situações na busca de valores e comportamentos de respeito ao outro no trânsito.

Desenvolvimento / Cronograma
O tema trânsito seguro a partir da escola será trabalhado durante o 2º semestre do ano letivo 2010
subdividido em três temas:
Tema

Período

Ações / Atividades

Respeito aos sinais de Trânsito

Setembro

Abertura oficial do projeto.

Educação para a Paz no Trânsito

Outubro

Receitas para a paz no Trânsito
(painéis), Palestras, Peças Teatrais

Preservação da Vida no Trânsito

Novembro

Trabalhando valores através de
jogos – regras. Apresentação de
músicas cantadas pelos alunos.
Palestras.

Todas as disciplinas trabalharão o projeto buscando envolver o tema trânsito dentro dos assuntos
diversos, focando a problemática do trânsito na vida moderna.
n

Avaliação
n Será feita durante todo o desenrolar do projeto, através dos trabalhos, das pesquisas das apresentações,

das amostragens e principalmente através da participação e interesse dos alunos em elaborar e exibir
seus trabalhos com desempenho, dedicação e responsabilidade.
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SUBPROJETOS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto Educação de Trânsito na Empresa
Elda S. Lima - Técnica de Segurança do Trabalho
Boas Práticas - Subprojetos
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Educação de Trânsito na Empresa

Elda S. Lima - Técnica de Segurança do Trabalho

Idéia Central
n Implantar efetivamente um programa educacional e motivacional sobre segurança no trânsito envolvendo

Família / Empresa / Escola, no contexto da valorização da vida.

Justificativa
Para alcançarmos mudanças de valores e comportamentais devemos perceber o cidadão em seus
diversos papéis na sociedade. Portanto a empresa pode trabalhar seu colaborador atentando para os
demais papéis que ele exerce de Pai, Filho, Professor, Profissional, Estudante, no mundo do trânsito.
n

Estratégia de Implantação
Em conjunto com os Recursos Humanos desenvolver ações de melhoria continua em programas de
qualidade, segurança e meio ambiente, envolvendo a comunidade em torno da empresa.
n

Objetivo
n

Educar para prevenir acidentes.

Atividades Propostas
n

Educação de transito voltada para prevenção de acidente de trajeto.

n

Escolinha de trânsito para jovens e crianças da comunidade. Focando segurança no trânsito.

n

Colônia de férias dos filhos dos funcionários trabalhando o tema trânsito.
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SUBPROJETOS - DUQUE DE CAXIAS - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Prevenindo Acidentes
Empresa de Transportes Coletivos
Transturismo Rei Ltda. - TREL
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Prevenindo Acidentes
Empresa de Transportes Coletivos
Transturismo Rei Ltda. - TREL

Roberto Bellon Vidal
Valdeir Souza da Silva

Introdução
O contexto do trânsito e do transporte é complexo. As condições adversas sejam da via, do tempo, da
iluminação, do veículo e do condutor refletem nas causas dos acidentes de trânsito.

Objetivo
Contribuir para minimizar os riscos e conscientizar a equipe operacional da empresa para dirigir com mais
atenção, prevenindo acidentes e melhorando a prestação do serviço operacional da TREL.

Objetivos específicos
n Apresentar a gerencia o projeto, buscando apoio para implantá-lo.
n Planejar com base nos recursos e disponibilidade do pessoal operacional as atividades de educação e

segurança no trânsito e no transporte.
n Interagir com os operadores para desenvolver as atividades de campo.

Desenvolvimento / Ações
Reunião para apresentar os resultados do curso de multiplicadores e o projeto a ser desenvolvido na
TREL.
n

n Levantamento do cenário de riscos nos trajetos mais críticos, constando de acompanhamento do percurso

da linha, registrando com fotografias ou filmagens, os trechos de riscos das vias.
n Análise dos riscos e registro de procedimentos preventivos para cada uma das situações.

Organizar um mural focando cada local de risco e as formas de prevenção para exposição em local
estratégico, onde todos possam perceber identificar e aplicar as formas de prevenção.
n

n Reuniões com a Gerência buscando formas de avaliar a condução dos motoristas buscando orientá-los

na melhoria da prestação dos serviços operacionais.

Cronograma
n

Será formatado a partir da aprovação da Empresa.
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SUBPROJETOS
MAGÉ - RJ

Trânsito & Vida
Subprojeto: Mente ABERTA Mente
CIEP 128 Magepe Mirim
Boas Práticas - Subprojetos

31

Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Mente ABERTA Mente
CIEP 128 Magepe Mirim - Rua Almir Repani, s/nº - Magé - RJ
Abrangência: 1.000 alunos

Fabiane Maria dos Santos Silva
Marlinuce S. Silva de Pontes

Cenário
O CIEP 128 Magepe Mirim, embora localizado em uma rua aparentemente tranqüila, sem riscos para os
nossos alunos e funcionários, tem estes mesmos alunos e funcionários fazendo uso da BR 493, uma
rodovia muito movimentada e que oferece grandes riscos a todos, principalmente aos alunos, que não
residem no centro do município, necessitando se locomover de ônibus, moto ou bicicleta.
Temos o quantitativo de 1000 alunos, distribuídos entre o Ensino Médio e Fundamental nas modalidades
Regular e EJA, ressaltando que o Colégio funciona em três turnos e, que não há, até aqui, qualquer
manifestação da autoridade competente para auxiliar na segurança de todos neste trajeto.

Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Mente ABERTA Mente
Colégio Estadual de Magé
Rua Comendador Reis, s/n - Magé - RJ
Abrangência: 1.325 alunos do Ensino Médio / 82
professores / 62 funcionários.
Hosana Leão Amaral
Sandra Regina Gomes
Vera Lucia dos Santos

Cenário
O Colégio Estadual de Magé está localizado a Rua Comendador Reis s/nº, no centro de Magé, Rio de
janeiro. A via se torna de risco pelo fato do colégio estar situado em frente a uma curva, perto de uma
rodoviária e de uma linha férrea.
O transporte mais utilizado pelos alunos, que vem de todos os distritos de Magé e também de outros
municípios, e pelos professores é o ônibus, oriundos de quatro empresas, sendo uma dessas de procedência
obscura e legalidade duvidosa.
A via mesmo sendo de grande movimento, com fluxo de carros, motos, ônibus, caminhões, bicicletas e até
carroças, apresenta buracos e não existe sinalização para o trânsito seguro.
Necessitamos de ações de engenharia, fiscalização de trânsito nas proximidades escolares.
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SUBPROJETOS - MAGÉ - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Educar para o Trânsito e para a Vida
Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Educar para o Trânsito e para a Vida
Colégio Estadual Professora Alvina Valério da Silva
Rua Benedito Norberto Pupo, 11 - Parada Modelo - RJ
Rodovia Rio-Friburgo - Km Zero
Abrangência: 440 alunos do ensino fundamental / 560
ensino médio / 70 funcionários
Fabricia Lengruber
Feliciana Gomes da Silva
Luciane Correa

Cenário
Os alunos deslocam-se de bairros vizinhos como: Citrolândia, Parada ideal, Orindi e outros. Todos usuários
de transportes como ônibus, carros, motos e bicicletas.
A via principal (Rodovia Rio / Friburgo) é cortada por uma linha férrea que não possui sinalização adequada
o que inúmeras vezes tem provocado colisões com veículos automotores. Esta mesma rodovia atravessa
o bairro principal e, em um dos trechos existe uma ponte sobre um rio local. O trecho citado, não oferece
qualquer segurança aos pedestre que necessitam fazer uso da via. Constantemente ocorrem acidentes,
inclusive com vítimas fatais.

Justificativa
Tendo em vistas que as três Escolas localizam-se às margens de vias inseguras e os seus alunos são
usuários de meios de transportes que circulam por ela, como forma de acesso às escolas, optamos por
neste Projeto enfocar as inúmeras reclamações por parte dos alunos e seus responsáveis, principalmente
no que diz respeito a conduta do motorista, nos meios de transportes utilizados, carros particulares e
caminhões, bem como a postura dos próprios alunos que por falta de informações todos os dias expõem
suas vidas a riscos.
A nossa maior preocupação é a preservação da vida através da conscientização, com o objetivo de
promover a informação para a segurança no ir e vir e no despertar dos seus direitos e deveres.

Objetivo
Educar para o trânsito e para a vida.

Atividades
Trabalhando temas relacionados a Trânsito / Transporte / Vida de forma interdisciplinar desenvolvendo
atividades lúdicas: Música (paródias sobre o trânsito); Arte plástica / dança / teatro; Meio ambiente /
coleta de óleo usado; Caminhada ecológica observando o meio ambiente de circulação; Entrevistas /
condutor sem infração na CNH / acidentado no trânsito; Montagem de cenários com sucatas representando
as conseqüências do acidente de trânsito; Confecção de placas de trânsito para utilizá-las no ambiente
escolar; Tarefas filantrópicas com objetivo de ajudar as vítimas de trânsito.

Considerações
Agradecemos ao SETRANSDUC, contando com o apoio nessa caminhada pela vida.
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SUBPROJETOS - MAGÉ - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Realidades Comuns Mauá - Suruí
Colégio Estadual Mauá – 5º Distrito de Magé (Mauá)
Colégio Estadual Coronel Sergio José do Amaral
4º Distrito de Magé (Suruí)
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Realidades Comuns Mauá - Suruí
Colégio Estadual Mauá – 5º Distrito de Magé (Mauá)
Colégio Estadual Coronel Sergio José do Amaral
4º Distrito de Magé (Suruí)
Abrangência: Os Distritos comportam mais de 2.000 alunos.
Edilene Rangel Viana
Mara Rubia de Melo Arneiro
Márcia Barcelos Pereira
Marta Valério da S. P. leal
Michele de Assis Meireles Paladino

Cenários
Em Suruí, na localidade próxima ao Colégio ocorreram mais de 40 (quarenta) acidentes com vítimas
fatais, atingindo crianças na faixa etária dos 10 anos e adultos na faixa etária dos 30 anos de idade.
n

Movimentação dos alunos no Colégio Estadual Sergio José do Amaral
Turnos

Entrada

Saída

Nº Alunos

Nº ônibus

1º

07:00h

11:30 e 12:20h

900

05

2º

12:30h

16:10 e 17:50h

400

03

3º

18:00h

22:00h

200

02

Movimentação dos alunos no Colégio Estadual Mauá
Turnos

Entrada

Saída

Nº Alunos

Não transporte

1º

07:30h

12:30h

500

coletivo

2º

13:00h

17:30h

300

por ônibus

3º

18:00h

22:30h

200

regular

O ônibus que atende a comunidade de Mauá, também atende Surui, são “micro-ônibus” e não
comportando assim a quantidade de pessoas necessitadas de condução.
n

O que estamos fazendo?
n Organizando a saída dos alunos em dois tempos: primeiro saem os pedestres e depois os ciclistas. Isto

porque quando saiam ao mesmo tempo era tumultuado e não havia controle o que elevava em muito o
potencial de risco de acidentes.
n Trabalhando com textos informativos, músicas, vídeos, dinâmicas para refletir e discutir sobre o alto
índice de acidentes no trânsito, envolvendo temas como alcoolismo, velocidade, desrespeito, pois nossa
comunidade escolar é constituída principalmente de adolescentes e jovens que utilizam álcool em demasia.
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Inserindo na Feira Integrada apresentação de peças de teatro, maquetes, depoimentos e palestras
sobre o trânsito utilizando o conhecimento adquirido durante a semana de capacitação “Projeto Trânsito
& Vida” promovido pelo SETRANSDUC.

n

Sinalizando a escola: Corredores, refeitório, banheiros, biblioteca, secretaria, pátios durante a Feira
Integrada e a Feira de Ciências.
n

O que deve ser feito?
Enviaremos Ofícios:
n A Secretaria Municipal de Transporte pedindo sinalização geral (placas, faixas, quebra-molas), guarda

no horário de entrada e saída dos alunos. Solicitando ainda, o aumento do número de ônibus em circulação,
em condições seguras, motoristas legalizados e responsáveis. Nosso pedido justifica-se, pela ocorrência
de muitos acidentes no entrono das escolas e no interior dos ônibus, uma vez que os existentes não
suportam a demanda de passageiros e a necessidade da população, ocasionando transtornos sérios e
perigosos aos 2.000 alunos dos Distritos.
À Concessionário Rio /Teresópolis CRT pedindo atenção à primeira entrada de Suruí, pois ocorrem
muitos acidentes envolvendo pedestres e veículos. E que há necessidade de atenção para a maior
escola do Distrito de Suruí (cerca de 1.200 alunos).
n

n FETRANSPOR (Rio Card) requerendo uma palestra de orientação do sistema de gratuidade. Tem ocorrido
muito problema entre os condutores e os alunos.

Secretaria Estadual de Educação pedindo apoio institucional e formas de adquirir verbas do FUNCET
(Fundo Nacional de Segurança no Trânsito) para investimento em atividades voltadas para a preservação
da vida, uma vez que o CTB estabelece que trânsito seguro é um direito de todo o cidadão.

n

“Trânsito Seguro é Exercício de Cidadania – direitos e deveres”.

“Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para
recuperar a saúde... E vivem como se nunca fossem morrer como se nunca tivessem
vivido”.
Dalai Lama
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SUBPROJETOS
MAGÉ - RJ

Projeto Trânsito & Vida
Subprojeto: Ações Organizadas no
Curso de Formação oferecido pelo SETRANSDUC
sobre Trânsito e Vida - Grupo Raios de Sol
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Projeto Trânsito & Vida / Subprojeto
Ações Organizadas no Curso de Multiplicadores
Grupo Raios de Sol
Abrangência: 11.000 alunos da rede pública estadual
do Rio de Janeiro, pertencentes à Coordenadoria
Regional 12 – Serrana IV.

Márcia
Josiane
Maurício
Cristianni
Maria do Carmo
Annalice
Vilma
Adriana
Marinete
Rita de Cássia
Marcos Aurélio
Luciana Branco

Nossa poesia: Magé a Terra do Já Teve

Já teve “Peter Pan” fazia referência a “terra do nunca”
Nós mageenses vivenciamos a “Terra do já teve”
Já teve cinema
Já teve a primeira estrada de ferro do Brasil
Já teve concha acústica
Já teve o Dedo de Deus sob o céu de anil
Já teve fábricas de tecidos
O primeiro jockey clube.
Já teve o melhor atleta de futebol
Já teve sonhos
Já teve gente de fora,
Já teve outras cidades
Já teve honras e glórias que se perderam na maldade
E tem a saudade de um povo que ainda luta
Para que o “já teve” deixe de morar aqui.

“O segredo é não correr atrás das borboletas...
É cuidar do jardim para que elas venham até você”.
Mário Quintana
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Escolas Participantes
Colégio Estadual Alcindo Guanabara – Município de Guapimirim
n

Ensino Fundamental / Ensino Médio / Formação de Professores - 1.300 alunos.

Instituto de Educação Professor Carlos Camacho – Município de Magé
n Ensino Fundamental / Formação de Professores – 1.200 alunos.

CIEP 441 – Mané Garrincha
n

Ensino Fundamental / Ensino Médio – 1.000 alunos

Colégio Estadual Professor Alda Bernardo dos Santos Tavares
n Ensino Fundamental / Ensino Médio / Educação de Jovens e Adultos /Suplência / CES – 5.000 alunos.

Colégio Estadual José Veríssimo
n

Ensino Fundamental / Ensino Médio / Formação de Professores – 2.000 alunos.

Colégio Estadual São Francisco
n

Ensino Fundamental / Ensino Médio – 400 alunos

“Para os peixinhos do aquário, quem troca a água é Deus.”

Cenário: Escola / Trânsito / Transporte / Comunidade
Em análise, sob observação direta e como pedestre e condutores de veículos, observamos a falta de
sinalização nos bairros de nosso município: faixas de pedestres, placas informativas sobre travessias,
escolas, hospitais...
As escolas estaduais da região se situam próximas da rodovia federal que corta o município, a BR 493. A
rodovia tem sérios problemas, dentre eles sinalização insuficiente e muitas vezes inexistente, as travessias
de pedestres são realizadas sem a presença de semáforos e existem trechos em que a rodovia não possui
sequer acostamento. O tráfego intenso de caminhões pela rodovia é outro problema, pois esses caminhões
desviam sua rota por esta rodovia, porque são impedidos de passar pela ponte RIO-NITERÓI. Esses
caminhões passam pelo município congestionando o fluxo de veículos, então o que se presencia é uma
série de infrações de trânsitos cometidas pelos outros veículos, como ônibus, automóveis e motocicletas,
tentando ultrapassar esses caminhões. Vale tudo, ultrapassar na faixa contínua, pelo acostamento e etc.
Assim como, a sinalização dos trechos entre a rodovia até as escolas localizadas nos centros dos bairros,
onde não há nenhuma sinalização apropriada.
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As escolas da região se situam próximas da rodovia federal que corta o município, a BR 493, delimitando
as áreas de desenvolvimento do município, pois de cada lado da rodovia, a população vive uma realidade.
Em um lado existe calçamento e pavimentação, comércios, enquanto que do outro temos a presença de
residências humildes e ruas de terra batida. Grande parte da população utiliza a bicicleta como meio de
transporte, tendo que trafegar pelo acostamento da rodovia, sendo vítimas constantes de atropelamentos.
O transporte rodoviário municipal de passageiros, feito geralmente por microônibus, transporta os alunos
de forma insegura, quase sempre antes das catracas, muitas das vezes apoiados nas portas, ou no para
brisa, criando assim um ambiente propício a ocorrência de acidentes de trânsito.
Solicitaremos dados estatísticos sobre os acidentes a Polícia Rodoviária Federal, ao Corpo de Bombeiros,
a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Saúde, pois estes dados indicarão os locais onde aconteceram
os acidentes, sexo e faixa etária dos envolvidos.
Entendendo que não só por uma determinação legal, mas por saber que trânsito é vida, necessitamos de
ações para mudança de hábitos e atitudes.

“O despertador é um acidente de tráfego do sono”.
Mário Quintana.

Justificativa
Mediante a análise e através de profunda reflexão crítica sobre nossa importância e deveres como cidadãos,
fomentados no curso de formação organizado pelo SETRANSDUC – Trânsito e Vida, levantamos um
diagnóstico de nossos municípios - Magé e Guapimirim – um panorama caótico demonstrou que as vidas
dos munícipes, das nossas escolas e, as vidas com as quais trabalhamos, estão infelizmente, legadas ao
total abandono das autoridades responsáveis pela execução e fiscalização de trânsito.

Objetivos
Ressaltar, a função social e nossa responsabilidade como unidade escolar, organizando ações de reflexão
e ações cabíveis a nós cidadãos e aos órgãos públicos de direito.
Desenvolver em nossos alunos o conhecimento sobre direitos e deveres, assim como o desenvolvimento
de uma consciência crítica capaz de identificar competências e responsabilidades.

Estratégia de Implantação
Curso de formação de 40 h com professores, gestores e poder público estadual, promovido pelo
SETRANSDUC – Trânsito e Vida.
n

n Apresentação da proposta a comunidade escolar.
n Aplicação,

análise e tabulação do diagnóstico do trânsito local, através de questionário aplicado para
toda a comunidade escolar (professores, funcionários e alunos), onde os dados serão tabulados e nortearão
as ações, trabalhando de forma interdisciplinar. O questionário estará em anexo.
n

Divulgação, com convites, ofícios aos órgãos para parcerias a fim da execução do projeto:

SETRANSDUC
DNIT
DETRAN
Polícia Militar
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Secretaria Municipal de transporte e trânsito
Secretaria Estadual de Educação
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Educação
Coordenadoria Regional 12 – Serrana IV
CRT – Concessionária da Rodovia
Refrigerantes PAKERA
Rede Ferroviária – Super via
Corpo de Bombeiros
ONGS
Comércio local
Agenda 21 – COMPERJ.
Sensibilização de toda a comunidade escolar, com a proposta de palestra para os esclarecimentos
sobre o assunto no trânsito, convidando o SETRANSDUC para participar.
n

n Ações de trabalhos mediante a realidade de cada unidade escolar:
n Incluir no curso de Formação de Professores essas atividades de educação para o trânsito, através de

atitudes simples, permanentes e eficazes. Mostrar as normalistas à importância do trânsito seguro, não
pelas penalidades impostas, mas pelo respeito às regras de convivência e preservação da vida.

Considerações especiais ou propostas:
1º - Sinalização interna da escola, tráfego da escola (contrato pedagógico)
2º - Regras de circulação na escola – comunicação e trânsito.
3º - Ensinar e explicar o significado da sinalização de trânsito: sinalização horizontal – faixas, sinalização
vertical – placas e gestos do agente de trânsito.
4º - Explicar o porquê de obedecer à sinalização: 1-Respeito aos outros e 2-Não sofrer punições.
5º - Sinalizar os corredores, pátio e refeitório com faixas no chão e placas de trânsito.
6º - Os alunos e funcionários devem circular pela direita.
7º - Os alunos maiores são responsáveis pelos menores.
8º - Os funcionários e professores, em serviço, devem ter a preferência no deslocamento ao se aproximar
das saídas das salas de aula (cruzamentos), os alunos e funcionários devem diminuir a velocidade e
redobrar a atenção.
9º - Criar sentidos de circulação no refeitório (entrada e saída)
10º - Criar locais específicos para travessia no pátio (faixa de pedestres, sinalização com placas de área
escolar e parada obrigatória) visando familiarizar os alunos com estas sinalizações de suma importância.
11º - Criação do código escolar para trânsito nas dependências da escola.

Atividades construídas pelo grupo Raios de Sol, sugeridas para as escolas:
n

Mapeamento do percurso escola / casa

n

Jornal mural sobre a valorização da vida no trânsito
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n

Jornal do grêmio escolar

n

Teatro

n

Júri simulado sobre acidentes no trânsito

n Blitz educativa
n

Painel de sinalização no trânsito

n Maquete
n Construção da calçada com as faixas
n

Concurso de redação / desenho

n

Exposição de fotos ao redor da escola, identificando os perigos no trânsito local

n

Folder elaborado pelos alunos sobre a importância da valorização da vida no trânsito

n Distribuição deste folder no desfile de 07 de setembro e na área que compreende a prova do DETRAN

para a primeira habilitação
n Trabalho
n

com músicas sobre o trânsito

Criação de uma comunidade no ORKUT

n Visitação escolar em museus ou exposições sobre o Trânsito
n

Grupo de estudos: fatores que geram o stress no trânsito (sonolência, drogas lícitas e ilícitas, stress)

n

Parlamento Juvenil – Sugestão para trabalhar Trânsito e Vida.

n

Concurso no Ensino Médio para criação de documentários sobre a valorização da vida no trânsito

n Camisa com logomarca da campanha elaborada na escola ou na abrangência da Coordenadoria

Trabalho interdisciplinar
Língua Portuguesa
n

Leitura de textos sobre trânsito

n Elaboração de redações e poesias com essa temática
n Interpretação de placas de trânsito com seus significados
n

Pesquisas dos fatos e notícias de acidentes causados no trânsito da cidade

n

Debates e apresentação de vídeos

n Músicas com temas similares
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Matemática
n Desenhos geométricos
n

Cálculos das multas de trânsito

n

Elaboração de gráficos de acidentes de trânsito

n Tabulação

de dados da pesquisa com o questionário aplicado

Física
n

Estudo da velocidade dos veículos

n

Estudo do atrito

n

Direção dos ventos e os balões

Artes
n Composição de músicas e paródias
n Exposição de fatos, stand com recortes.
n

Peças teatrais

n Criação de documentário
n Desenho de faixas educativas
n Recortes e confecção de meios de transportes com utilização de matérias recicláveis

História
n

História dos meios de transporte

n

História dos nomes das ruas

n

Origem e aspectos das profissões ligadas ao trânsito

n As grandes navegações – as caravelas portuguesas e espanholas

Geografia
n

O trânsito urbano, rural e nas grandes cidades.

n

Noção de espaço das vias urbanas e ciclovias

n

Estudo de mapas de rodovia e estradas vicinais

n Conhecimento das leis que regulamenta e institucionalizam os espaços
n Estudo da altitude, latitude, longitude e coordenadas geográficas com ênfase nos transportes aéreos e

marítimos.
n Mapeamento do percurso escola /casa (Google Earth Map)
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Ciências / Meio Ambiente
n Primeiros socorros
n

Poluição do ar

n Aquecimento global
n Combustíveis fósseis e bicombustíveis

Cronograma
1ª SEMANA: Curso de formação
2ª SEMANA: Questionário e ofícios
3ª SEMANA: Sensibilização na escola
4ª SEMANA: Ações internas
n

Todas as ações serão desenvolvidas no período de dois anos.

Levaremos até a CR 12 – Serrana IV a criação de um concurso de desenho sobre o tema: Trânsito e
Vida, com a proposta de uma culminância no dia 22/09 (quarta-feira) com a exposição dos trabalhos das
escolas e o resultado da pesquisa com o questionário aplicado.
n

Anexo
Questionário para o levantamento de dados sobre o trânsito local.
Idade:_____

Ano escolar:________

Turma:_____ Funcionário:______

1. Qual o seu meio de locomoção para ir à escola?
(
(
(
(
(
(
(

) trem
) bicicleta
) moto
) ônibus
) carro particular
) não preciso de transporte
)outros:_________________________________________________________________________

2. Você sabe ler os sinais de trânsito (placas, faixas, semáforo...)
(

) Sim

( ) Não

( ) Às vezes

3. Qual o maior perigo que você corre no trajeto de sua casa para escola e ou da escola para
casa?
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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4. Marque as alternativas que existem no trânsito no trajeto de sua casa para escola e ou da
escola para casa?
( ) semáforo

(

) carros de som

(

) via de mão-dupla

(

) quebra-molas

(

) via de mão-única

(

) calçada livre

(

) passarela

(

) ponto de ônibus sinalizado

(

) guarda de trânsito

(

) acessibilidade, rampa para cadeirante

(

) aviso sonoro

(

) faixa de pedestre

(

) sinalização para trem

(

) passagem de nível – via férrea.

(

) ciclovia

(

) via com curvas

(

) placas de sinalização

(

) via com aclive
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OBSERVAÇÕES / CONSIDERAÇÕES FINAIS

Participantes
Equipe Técnica SETRANSDUC
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Observações
Dos participantes
Consideraram que o conteúdo abordado (informações, dados, conceitos) e a metodologia foram
significativos para a sua elaboração pessoal e crescimento profissional nas questões relativas à segurança
em trânsito /transportes, bem como propiciou conhecimentos técnicos didáticos para melhor desempenho
em ações voltadas para a segurança de trânsito em suas áreas de atuação – Comunidade Escolar /
Empresa / instituição Pública.

Recomendaram:
n Quando falarmos ou apresentarmos imagens sobre acidentes, em seguida aplicamos dinâmica de grupo

para superação das emoções e trabalhar a auto-estima dos participantes que vivenciaram acidentes com
familiares ou conhecidos.
n Uso da “TV ônibus” com mensagens educativas de trânsito, demonstrando atos seguros e conscientes

dos passageiros e dos condutores, bem como ações dos segmentos de transportes.
Gostaram da atuação da equipe técnica ressaltando o ambiente de amizade e interesse mútuo.

Da equipe
O curso promoveu a troca de experiências baseadas nas vivências e particularidades do contexto de
cada participante, fornecendo embasamento técnico didático na busca de um melhor desempenho na
atuação do educador preventivo e cidadão.
O grupo, consciente de suas responsabilidades, sai fortalecido com a atualização dos assuntos e com
mais conhecimento teórico para continuar participando do processo de educação e segurança no trânsito.
O apoio técnico pedagógico do SETRANSDUC aos subprojetos, notadamente atuando com
responsabilidade social, agregará valores para obtenção de comportamentos seguros das pessoas no
meio ambiente de circulação da região.
Registramos a dedicação de toda a equipe e em especial a confiança do Presidente do SETRANSDUC
José Carlos Cardoso Machado, dos Gestores Eduardo Morgado e Rosa Maria Maia que acreditaram no
trabalho e juntamente com os Representantes da Rede de Ensino nos atenderam da melhor forma possível,
sendo por isso também responsável pelos resultados positivos.
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Considerações Finais
Traçamos propostas que elevam os padrões para uma nova empresa de transportes, que exigem um novo
convívio do Homem com o sistema de trânsito e com os equipamentos que ele criou para viver com
conforto, segurança, saúde e paz.
Acreditamos que o futuro da sociedade, mesmo baseada no capital, seja o do aprimoramento para a
preservação de valores psicossociais, físicos e espirituais, pois o Homem que constrói o progresso e as
riquezas é um Ser indivisível e somente obterá sucesso se mantida a sua integridade.
Acreditamos que o transporte e o trânsito nas cidades dos séculos vindouros tenham como meta primordial,
atender as necessidades humanas de forma sustentável, preservando o eco-sistema através do
equacionamento de soluções não somente para um grupo de privilegiados, mas para o PLANETA TERRA,
a CASA DO HOMEM, espaço onde co-habita com outros SERES para VIVER.
Acreditamos que a nossa participação através do Projeto Trânsito & Vida possa de alguma forma contribuir
para traduzir a crença e a esperança para um Mundo iluminado pelo Sol da Vida, que aquece e fertiliza
com a humanidade fraterna, generosa, nos tornando capazes de superar os problemas e de edificar
ideais maiores e Homens sempre melhores.
O transporte e o trânsito viabilizam a mobilidade das pessoas para que juntas possam construir vida no
seu máximo sentido e esplendor.

Equipe do Projeto
TRÂNSITO & VIDA
SETRANSDUC
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Quando a indiferença é a regra, a vida passa a ser exceção.
Rosa Maria Maia

Rua Almirante Grenfall, 405 - Bloco 2 - 60 andar
Parque Duque de Caxias - Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ
www.setransduc.com.br
setransduc@setransduc.com.br
(21) 2673-6477
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