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Projeto: JUNTOS NO TRÂNSITO 

Município: Itapevi/SP 

 

Ação específica 

-  Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo motociclista 

 

Justificativa: Promover a inclusão dos motociclistas de uma maneira diferenciada e 

com uma metodologia perspicaz, de forma a conscientizá-los que juntos podemos 

proporcionar uma melhoria no transito como um todo. 

Morbidade Internações Hospitalares - ITAPEVI 

Janeiro/2013 Fevereiro/2013 Março/2013 Abril/2013 Maio/2013 Junho/2013 

1.488 1.006 1.081 1.373 1.219 1.012 

Fonte: DATASUS 

Mortalidade – Óbitos por causas externas - ITAPEVI 

2011 2010 2009 2008 2007 

106 128 104 102 122 

Fonte: DATASUS 

 

Este projeto consiste em uma parceria da Prefeitura Municipal de Itapevi com 

as AUTOMOTO ESCOLAS do município, que detém de um público especifico e que 

esta ligada diretamente ao contexto de habilitação e orientação de novos e velhos 

motociclistas. 

A idéia parte do principio da educação e prioriza um encontro oportuno e 

necessário do motociclista e o instrutor, em um ambiente característico, que pode 

abordar esclarecer quanto às necessidades e atitudes do mesmo durante a sua 

locomoção. 

Diante desses parâmetros, esse projeto visa à capacitação de uma equipe de 

funcionários do município, de vinculo estatutário que diante um treinamento possa 

visitar estas Automoto Escolas e apresentar o conteúdo de forma prática objetiva, 

causando assim uma reflexão/entendimento dos malefícios e benefícios de uma boa 

condução. 

Essa parceria seria o resultado de uma união de forças e de certa forma uma 

demonstração de acolhimento do município para com os seus munícipes, onde o 

cuidado mútuo resultaria em situações de menos agravo a saúde.  
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- Objetivo Geral; 

Orientar os novos motociclistas, como também os já atuantes quanto à importância 

em atentar-se na condução, e também alertá-los sobre os elevados números de 

acidentes com motociclistas. 

 

- Objetivo Específico; 

Educar e reeducar os motociclistas, a fim de diminuir e prevenir os acidentes nas 

vias e rodovias. Reduzir de forma consciente e persuasiva os acidentes de trânsitos 

com motociclistas. 

 

Ações: Palestras inclusivas e sócio-educativas de linguagem popular que envolva 

os condutores no projeto.  

 

Metas: Diante das possibilidades e do número de AUTOMOTO ESCOLA instaladas 

no município, que gira em torno de 15, a meta é atingir cerca de 230 pessoas 

semanais, sendo que no município todas as quartas feiras cada empresa leva para 

formação 15 novos condutores. 

 

Cronograma para 2013-2014: 

 Palestras para 
novos 

condutores e 
reciclagens 

Palestras 
inclusas na aula 

de CFC 

Palestras 
Agendadas 

 

OUT/2013 30h 60h 15h 105h 

NOV/2013 30h 60h 15h 105h 

DEZ/2013 30h 60h 15h 105h 

 
 

OBS: 15 
ESCOLAS 

2h mensais para 
cada 

1h semanal para 
cada 

1h mensal para 
cada 

315h 
315 PALESTRAS 

COM 10 
ALUNOS 

3150  
 

JAN/2014 30h 60h 15h 105h 

FEV/2014 30h 60h 15h 105h 

MAR/2014 30h 60h 15h 105h 

ABR/2014 30h 60h 15h 105h 

MAI/2014 30h 60h 15h 105h 

JUN/2014 30h 60h 15h 105h 
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JUL/2014 30h 60h 15h 105h 

AGO/2014 30h 60h 15h 105h 

SET/2014 30h 60h 15h 105h 

OBS: 15 
ESCOLAS 

2h mensais para 
cada 

1h semanal para 
cada 

1h mensal para 
cada 

945h 
945 PALESTRAS 

COM 10 
ALUNOS 

9450 

   TOTAL 12.600 
OUVINTES 

 

Estrutura: A priora a estrutura a ser usada seria a sala de aula de cada 

AUTOMOTO ESCOLA, onde seria conduzida uma palestra/bate-papo sobre o 

assunto e sua importância. 

Resultados esperados: Que ao decorrer destes 12 meses de palestras dentro das 

AUTOMOTO ESCOLAS esses 12.600 ouvintes entendam a importância do projeto e 

que percebam que estamos JUNTOS NO TRÂNSITO, sendo um multiplicado do 

conhecimento, onde se cada um falasse de tal conteúdo para uma única pessoa 

seriamos 25.200 pessoas conscientes.   

Orçamento: Parceria de incentivo público a negociar com a classe e com o grupo 

de palestrantes da Prefeitura. 

Considerações 

Este Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo Motociclistas, intitulado 

como JUNTOS NO TRÂNSITO no contexto das políticas públicas em geral como: 

Plano de Saúde, Indicadores do Pacto, Ações de Vigilância em Saúde, Plano 

Diretor, dentre outros, parte de princípios educacionais e parcerias, o que não 

influencia diretamente nas políticas, mas que contribuem para um bom resultado 

para ambas. 

Nós integrantes deste projeto, trabalhamos no mesmo departamento SAMU 

Itapevi, ao qual temos um Diretor, a idéia inicial seria apresentar este projeto a ele, 

que em seguida nos encaminharia ao secretário de Higiene e Saúde e 

posteriormente ao Prefeito municipal.   
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E mediante o seu aval faríamos um estudo mais criterioso, com as 

autoridades envolvidas para que esta parceria aconteça bem como um convite oficial 

as respectivas escolas e seus representantes para apresentação do projeto. 

Por fim acreditamos que instrução e educação direcionada, conseguem um 

resultado favorável quando o assunto é a vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


