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INTRODUÇÃO 

O município de Cubatão está localizado na região da Baixada Santista próxima a 

Serra do Mar, no litoral do Estado de São Paulo. Faz divisa com os municípios de Santo 

André, ao norte, Santos, ao leste, a Baía de Santos, ao sul, São Vicente, a sudoeste e São 

Bernardo do Campo, a noroeste. É o único município da Baixada Santista que não é 

litorâneo.  

O município possui 142,8 Km2 de extensão divididos em 57% de serras e morros, 25% de 

mangues e 18% de planícies e mangues aterrados; 37,4% corresponde a área urbana e 62,6% a área 

de preservação ambiental.  

A rede geral de esgoto (ou pluvial ou fossa séptica) está ligada em 63,5% dos 

domicílios; 81,83 % possuem água encanada; 99,8% possuem energia elétrica e o lixo é 

coletado em 95,13% do município. 

Segundo estimativas do IBGE para o ano de 2012 a população de Cubatão é de 

120.293 habitantes. De acordo com os dados do IBGE censo 2010, a população do 

município era de 118.720 habitantes e a densidade demográfica de 834,30 habitantes por Km2.  

A atividade industrial é a predominante na cidade, considerada um dos principais 

polos industriais do país, empregando quase a totalidade da população economicamente 

ativa. Dada a natureza da atividade e o descuido com aspectos ambientais, Cubatão era 

conhecida como uma das cidades mais poluídas do mundo, que maculava o título de um 

dos polos petroquímicos mais importantes da América Latina e provocou, nas décadas de 

70 e 80, sérios problemas de saúde pública. Esta situação foi atenuada em face das 

campanhas, inclusive internacionais, o que levou os órgãos ambientais do governo do 

Estado a exercer um rígido controle da emissão de poluentes. A cidade é hoje reconhecida 

pela ONU como um exemplo mundial de recuperação ambiental. 

 

JUSTIFICATIVA 

O anel viário de Cubatão é formado por 4 rodovias: Anchieta, dos Imigrantes, Padre 

Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera-Guarujá). 

Segundo o Denatran, com base nos números de licenciamentos feitos em 2011, é a 

2ª cidade da Baixada Santista com maior número de veículos por habitantes, perdendo 

apenas para Santos. Com população de 119.733 habitantes, conforme o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e frota de 45.150 veículos, Cubatão atinge o índice de 

um carro para cada 2,65 habitantes. Santos, com 419.530 moradores e 250.081 carros, 

tem um veículo para cada 1,67 habitante. Cubatão empata com Peruíbe e supera Guarujá 



(2,85), Praia Grande (2,93), Itanhaém (3,32), Bertioga (6,63) São Vicente (3,20) e 

Mongaguá (3,54). 

O índice de Cubatão é superior à média nacional, que é de 2,72 pessoas por 

veículo. A média do Estado de São Paulo é 1,89. 

De acordo com o Denatran, em 2012 havia 47.473 veículos, dos quais 24.246 são 

automóveis; 3.390, caminhões; 10.736 motocicletas; 432 ônibus e 382 microônibus. 

O número de óbitos por causa externa relacionada a acidente de transporte, 

segundo o Datasus, em 2011 é 35. 

Cubatão dispõe da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão (CMT), que foi 

criada em setembro de 1998, em cumprimento ao Código Nacional de Trânsito Brasileiro. 

A Companhia é responsável pela administração, planejamento e fiscalização do sistema 

viário e de transporte da cidade. A CMT atende pelo telefone 194 ou 08007711194. 

Pertencente ao Sexto Grupamento de Bombeiros, o Posto de Bombeiros de 

Cubatão foi criado em 1976, através da Lei Municipal Nº 1.054/76, que permitiu a 

prestação de serviços de bombeiros no município. 

Em 2011 o Posto de Bombeiros de Cubatão foi responsável pelo atendimento de cerca de 

1500 ocorrências, entre incêndios, salvamentos, resgate de acidentados, produtos 

perigosos e vistorias diversas. 

A Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes desde 1998, 

possui seis ambulâncias e uma UTI que fazem o atendimento nas estradas que integram o 

Sistema. A concessionária atende pelo 0800197878. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é extremamente atuante e de 

grande importância para o município. Cubatão conta hoje com pelo menos 12 ambulâncias 

utilizadas exclusivamente a emergências, o que possibilita que o SAMU da Cidade seja o 

mais efetivo da Baixada Santista, com tempo de resposta de 4 a 6 minutos, abaixo do 

padrão mundial, que é de 7 a 10 minutos.  Graças a isso, tem sido possível atender às 

cerca de 2.000 chamadas/mês, cobrindo as quatro rodovias que cortam a cidade, mais a 

demanda dos terminais portuários e a do polo industrial do município, que é um dos mais 

importantes do País. 

O trabalho com foco nas motos é importantíssimo porque as consequências dos 

acidentes envolvendo carros de passeio registram menor gravidade. Sabemos que os 

jovens são o grupo que mais sofre com as consequências dos acidentes. Vamos mostrar a 

eles que a direção cautelosa é a promoção de uma vida duradoura e livre de sequelas. 



Quando propomos uma campanha não queremos ser inimigos, buscamos efetivamente a 

redução das ocorrências com motociclistas.  

Para que se faça entender a importância do respeito à sinalização de trânsito e à 

legislação é necessário um processo educativo.  

De acordo com a Lei 9.503, desde 1998, o Código de Trânsito Brasileiro (CBT) 

determina, no Art. 76, que a educação para o trânsito seja obrigatória nas escolas, em 

todos os níveis, desde a pré-escola até a universidade.  

O papel atualmente atribuído à escola é o de formar cidadãos capazes 

intelectualmente, com habilidades profissionais específicas, treinados a conviver com o 

mundo, a adaptar-se e a atuar segundo regras vigentes. 

A situação atual do trânsito é um problema de educação, tanto do motorista quanto 

do pedestre. É necessário disseminar as regras de trânsito nas escolas, uma vez que os 

alunos todos são pedestres e em sua maioria, irão conduzir automóveis no futuro. Na 

infância, torna-se mais fácil a aceitação de ensinamentos e condutas. 

A educação, portanto, deve criar condições para que o aluno construa seu 

conhecimento, crie, questione e exerça suas potencialidades e sua competência natural 

para a convivência colaborativa, levando em conta cultura, sentimentos e valores. 

A inclusão da educação para o trânsito deve acontecer de forma permanente, 

contínua e interligada. O intuito é sensibilizar os alunos, pais e professores para que estes 

se vejam como parte do processo. Quando as pessoas entendem o que está sendo 

exigido, compreendem a necessidade de proteger a vida e enxergam os mecanismos 

todos criados para tornar o trânsito seguro: tornam-se colaboradores e não críticos sem 

conhecimento de causa. Educação para o trânsito, no Brasil, é algo recente, onde há muito 

que se fazer nesta área, e é provável que os resultados iniciais sejam bastante visíveis. Em 

tempos de maior controle de gastos na esfera pública, os resultados concretos 

comprovados proporcionados por uma educação de trânsito bem feita rende excelentes 

dividendos sociais e políticos. 

A proposta é que se use uma metodologia que leve em conta o público alvo, sua 

faixa etária, nível de instrução, necessidades e perfil sócio-econômico. O mesmo pode-se 

dizer quanto aos materias didáticos. Ferramentas adequadas, inteligentes, amigáveis e 

atraentes podem ser a garantia de que tanto os professores ou instrutores quanto os 

alunos e pais vão aceitar, se encantar e desejar aprender mais sobre o assunto. 

O Projeto será executado nas Unidades Municipais de Ensino do município de 

Cubatão, sensibilizando os professores, alunos do ensino fundamental e suas famílias 



através de parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de 

Saúde (Núcleo de Educação em Urgências do SAMU e o Serviço de Vigilância 

Epidemiológica), a Companhia Municipal de Tráfego (CMT) e o Corpo de Bombeiros. 

 
OBJETIVO GERAL 

Desenvolver ações integradas com diversos segmentos, visando a aprendizagem, a 

informação e a sensibilização de alunos, professores e pais para prevenção de acidentes 

de trânsito com o envolvimento de motocicletas, nas unidades de ensino fundamental 

municipal de Cubatão. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar e sensibilizar os profissionais da área de educação quanto a prevenção 

de acidentes envolvendo motociclistas; 

 Informar e sensibilizar os alunos e pais sobre prevenção de acidentes com 

motociclistas; 

 Reduzir o número de acidentes de trânsito envolvendo motos; 

 Elaborar, produzir e distribuir material educativo (cartilhas, fôlderes, cartazes, etc.). 

 

AÇÕES  

 Elaboração, produção e distribuição de material educativo (cartilhas, fôlderes, 

cartazes, etc.); 

 Capacitação e sensibilização dos profissionais de educação para prevenção de 

acidentes envolvendo motociclistas através de seminário e rodas de conversa;  

 Informação e sensibilização dos alunos nas unidades municipais de ensino 

fundamental através de atividades com os professores e com monitores do Núcleo 

de Educação em Urgências do SAMU e da CMT; 

 Informação e sensibilização dos pais em reuniões nas unidades municipais de 

ensino fundamental com os professores e com monitores do Núcleo de Educação 

em Urgências do SAMU e da CMT. 

 

METAS 

META 1 – Elaboração de material informativo - Elaboração e confecção de folderes, 

folhetos; cartilhas, cartazes e outros materiais informativos até novembro de 2013.  



META 2 – Seminário de Capacitação e Sensibilização para 80% dos Profissionais da 

Educação - Profissionais especializados no tema, da Companhia Municipal de Tráfego, do 

Núcleo de Educação em Urgências do SAMU e dos Bombeiros para ministrar capacitação 

e motivação dos profissionais de saúde até dezembro de 2013. 

META 3 – Rodas de conversa com 80% dos profissionais da educação nas unidades 

municipais de ensino fundamental de fevereiro 2014 a julho de 2014. 

META 4 – Atividades com 100% dos alunos nas unidades municipais de ensino com 

professores e monitores do Núcleo de Educação em Urgências do SAMU e da CMT entre 

fevereiro de 2014 e julho de 2014. 

META 5 – Reuniões com 80% dos pais nas unidades municipais de ensino com 

professores e monitores do Núcleo de Educação em Urgências do SAMU e da CMT entre 

fevereiro de 2014 e julho de 2014. 

META 6 – Avaliação das atividades – Duas avaliações das atividades propostas e 

colocação de novas estratégias, se necessário, sendo uma em janeiro de 2014 e outra em 

agosto de 2014. 

META 7 – Monitoramento - Monitorar as atividades até agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
PERÍODO (em meses) 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

Material Educativo Elaboração e confecção de folderes, folhetos; cartilhas, 
cartazes, faixas e outros materiais educativos. 

            

Seminário de Capacitação e 
Sensibilização Profissional 

Seminário para os profissionais da educação com 
profissionais especializados no tema, da Companhia 
Municipal de Tráfego, do Núcleo de Educação em 
Urgências do SAMU e dos Bombeiros. 

     

 

       

Rodas de conversa com os 
profissionais da educação nas 
unidades municipais de ensino 
fundamental 

Rodas de conversa com os profissionais da educação 
nas unidades municipais de ensino fundamental com 
com profissionais da Companhia Municipal de Tráfego 
e  do Núcleo de Educação em Urgências do SAMU. 

            

Atividades com os alunos nas 
unidades municipais de ensino 
fundamental 

Atividades com os alunos nas unidades municipais de 
ensino com professores e monitores do Núcleo de 
Educação em Urgências do SAMU e da CMT. 

            

Reuniões com os pais nas 
unidades municipais de ensino 
fundamental 

Reuniões com os pais nas unidades municipais de 
ensino com professores e monitores do Núcleo de 
Educação em Urgências do SAMU e da CMT. 

            

Monitoramento das ações Monitorar as atividades.             

Avaliação das atividades Avaliação das atividades propostas e propor novas 
estratégias.  

            



INDICADORES DE ESTRUTURA, PROCESSO E RESULTADO 

 Os resultados serão avaliados através das metas e de questionários aplicados aos 

profissionais da educação após o Seminário e outro após as atividades nas unidades 

municipais de ensino. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Diminuição no número de acidentes envolvendo motociclistas; 

 Divulgação de informações importantes de prevenção de acidentes;  

 Trabalho integrado – melhoria no relacionamento entre os diversos segmentos 

envolvidos;  

 Identificação de necessidades e possibilidade de planejamento conjunto;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

AÇÕES VALORES DESCRIÇÃO 
PERÍODO (em meses) 

SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 

Material educativo 
R$ 45.000,00 

Elaboração e confecção de folderes, folhetos; 
cartilhas, cartazes, faixas e outros materiais 
educativos. 

        
 

   

Material de escritório 
para Seminário 

R$ 5.000,00 
Aquisição de material de escritório como papel 
sulfite, canetas, pastas 

            

Seminário de 
Capacitação e 
Sensibilização 
Profissional 

R$ 10.000,00 

Coffee Break para o Seminário de Capacitação e 
Sensibilização para os profissionais de educação  

            

TOTAL DE 
RECURSOS 

R$ 60.000,00 
             



 

PARTE 3 - Foram dois meses de estudos e análise da realidade em 

relação à prevenção de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. A 

partir dos conhecimentos adquiridos e de sua inserção no Município, 

identifique iniciativas que contribuam para o desenvolvimento das ações 

de prevenção em sua realidade. 

1. Como inserir o Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo 

Motociclistas no contexto das políticas públicas em geral como: Plano de 

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

dentre outros)? 

Em virtude de trabalhar no Serviço de Vigilância Epidemiológica e fazer 

parte das minhas atribuições a interlocução de Acidentes e Violências, eu 

colocarei esse Projeto como Ação de Vigilância em Saúde. 

2. Qual sua estratégia (o que e como pretende fazer) para levar ao 

conhecimento dos responsáveis as suas propostas para a prevenção de 

acidentes envolvendo motociclistas?  

 O Projeto será apresentado aos meus superiores, sendo ele aprovado, 

na oportunidade que o Ministério da Saúde oferece todos os anos, no segundo 

semestre, será enviado como Ação de Vigilância em Saúde. O Ministério 

incentiva a apresentação de projetos no campo da vigilância e promoção da 

saúde, prevenção de violência doméstica, sexual e outras violências e no 

campo da vigilância e prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção da 

paz no trânsito com repasse de recurso financeiro para a execução dos 

mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


