
 

 

 

 Pré- projeto 
 
1. Identificação  
Aluno: Guacira Monteiro da Silva Gibeli  
Título do Projeto: “Acelera e Pisa” 
Localidade: Severínia- SP           
 
 
  
2. Justificativa (neste momento descreva apenas algumas justificativas 
relevantes).  

Este trabalho visa desenvolver ações pertinentes às necessidades 

relacionadas aos acidentes de transito envolvendo motociclistas  no município 

de Severinia, tendo como objeto de principal intervenção uma iniciativa 

vinculada a Política Nacional de Promoção a Saúde, estabelecida de forma 

intersetorial e de participação social.  

Vale ressaltar que a realidade dos acidentes, embora muito escassa,  no 

município,  permanentes políticas deverão acontecer, a fim de minimizar e 

mobilizar os condutores e pedestres sobre os cuidados e comportamento no 

transito, caracterizando uma melhor qualidade de vida, levando em 

consideração que a faixa etária dos envolvidos estabelecem período produtivo, 

onde o nível de influencia no grupo social é impactante, onde causas  principais 

de morbimortalidade, acesso ao serviço e retorno a produtividade após o 

evento implica fragilizar todos os setores de gestão e a vida do individuo.  

 

 



 

 

3. Objetivos 

Reduzir acidentes no transito intervindo com ações permanentes 

articulados aos demais setores, inserindo principalmente os motociclistas de 

entrega de lanches (Lanchonete), sendo estes os maiores de alta velocidade 

no período noturno, e demais condutores, orientando sobre as 

responsabilidades a partir da inserção no transito, comportamento e impactos 

resultantes, evidenciando a necessidade de contribuição  de cidadania e 

fortalecimento  das políticas publicas de saúde.  

 

 

4. Ações  
- Promover reuniões de discussão com setor da policia Militar e Civil do 

município articulado com a gestão estadual; 

- Mobilizar os Agentes Comunitários de Saúde para orientações em visitas 

domiciliares e mapeamento quantitativo de motocicletas; 

- Envolver a secretaria da Educação Municipal nas discussões; 

- Articular com a Secretaria de Obras quanto à sinalização e buracos nas vias 

publica. 

-Envolver Serviço de Promoção e Assistência Social 

 

 O cronograma abaixo estabelece  as ações norteadoras para efetivação 

na minimização dos acidentes de transito envolvendo os motociclistas, 

intensificando ações estruturadoras de forma intersetorial. 

 

 



 

 

 

Com a evolução das ações espera-se inserir outras categorias nesse processo 

a fim de fortalecera política de acidentes envolvendo motociclistas. 

Cronograma  das  ações de violência no transito envolvendo motociclistas 

Período Tema Palestrante Valor Publico Alvo 

Agosto 2013 

2ª Quinzena 

 -Apresentação 

Projeto 

 

Guacira  ESF/Serviço 

Urgência 

Setembro/2013 

(A definir) 

-Apresentação 

do  Projeto 

Guacira  Conselho 

Municipal 

 

 

 

13/11/13  

Das 8:00- 16:30h 

 

 

Almoço 

-Oficina: “Com 

foco no transito” 

Técnico 

Secretaria  do 

Estado 

 

 

 

R$ 120,00 

h/aula 

= R$ 920,00 

 

 

 

650,00 

 

Secretaria  

Saúde / PM/ PC/ 

Promoção 

Social/ 

Educação/ 

Obras  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
5. Metas 
- Incentivo e apoio gestor, estabelecer ações que minimizem acidente 

envolvendo motociclistas, reduzindo a  morbimortalidade  por acidentes de 

transito, gastos municipais  promovendo rodas permanentes de exposição 

situacional. 

         

Propostas norteadoras das metas do projeto  por tempo                               

 
Propostas 

 
Período 
 

Apoio gestor 
 

Agosto 2013 
(seqüentes) 

 
Diminuir 
morbimortalidade 

 
Até 2015 

 
Sala situação 

Cada 02 meses 
 
1º Quinzena de 
Dez/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
6. Insumos 
- Data Show; agenda; palestrantes; sala multimídia; outdoor; panfletos.  
 
 
7. Resultados esperados 
 
 Sensibilizar motociclistas e setores do município relacionados às políticas de 

melhoria de qualidade quanto  adesão e conscientização do uso correto de 

EPI,  promoção de forma permanente as ações que fortaleçam a minimização 

acidentes, estabelecer placas sinalizadoras que especifique quilômetro 

permitido, dentre outras em pontos estratégicos, instituir valor agregado e 

comprometimento dos setores. Este pré projeto determina o caminho que 

norteiam a ativação e efetivação  destas ações no impacto de melhora num 

panorama de horizontalidade, fortalecendo os resultados qualitativos e 

quantitativos que condicionam e determinam o acidente. O ideal de 

contextualizar a importância do estimulo e estruturação das ações de forma 

integrada, sistematizada e permanentes apresentarão relações entre 

planejamento, organização, operacionalidade, os efeitos na sociedade e de 

maneira preventiva,  aos acidentes envolvendo motociclistas. 

 

 

 

 

 

 

 


