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Justificativa 

Chamados de motoqueiros constituem, em sua grande maioria, em indivíduos que 

utilizam a motocicleta como forma de sua inserção no mundo do trabalho, por diversão 

e laser, ou simplesmente por ser seu único meio de transporte. 

Alguns motociclistas, talvez, vislumbrem na motocicleta como um bem de consumo que 

lhe proporciona status dentro de um grupo tal, e não apenas, como instrumento de 

trabalho. A “moto” passa a conter um valor diferenciado e passa também a ser esse 

objeto de desejo, dependendo de sua cilindrada, marca e estilo. 

Tal fato, porém, muitas vezes implica na possibilidade, de alguns jovens ou mesmos 

indivíduos mais velhos realizarem demonstrações exageradas e perigosas de manobras 

bruscas e radicais quando as pilotando. 

A população de modo geral e demais condutores, não sabem interpretar sua aparição no 

cenário das grandes cidades. Ora por seu comportamento abusivo, ora por mero 

preconceito. 

Abordar a prevenção de acidentes envolvendo essa população de motociclistas, e 

também condutores de veículos de quatro rodas e outros que, também, se deparam com 

uma absurda guerra por espaço no transito das capitais e que se enquadram ainda, nos 

mesmos quesitos e ou características mencionadas anteriormente. 

O trânsito caótico e seus imensos engarrafamentos, aponta por exemplo,  os serviços de 

motofretes como sendo cada vez mais indispensáveis no dia-a-dia de qualquer pessoa 

física ou jurídica. Da multinacional, à entrega de peças de automóveis e compras do 

“varejão”. Público esse, que necessita utilizar os serviços prestados por estes indivíduos 

visando o desenvolvimento de seus negócios ou sua comodidade. 

No caos de motociclistas, as ocorrências em que os motoqueiros se envolvem no 

trânsito, quase sempre geram o desconforto de um transito muito mais intenso e moroso 

e ainda, o acionamento de diversos sistemas de atendimento a essas ocorrências como 

veículos policiais, de emergência e ate mesmos helicópteros, o que acaba por 

intensificar a morosidade e travamento das vias. 

Em razão de sua agilidade, contratamos. 

No entanto, a cobrança do cumprimento de sua prestação de serviço o faz ignorar, 

muitas vezes, situações de riscos tais como: o clima, a pressa, a quantidade e tipo de 

volumes que carregam, o risco implícito do trânsito, tipo e qualidade de solo, tipo de 

via, velocidade da via, capacidade da via e etc. 

O número de acidentes de trânsito com mortes envolvendo motociclistas é quase o 

dobro do registrado com automóveis. 

O número de mortes por este tipo de acidente aumentou 21% nos últimos anos – de 

8.898 motociclistas em 2008 para 10.825 óbitos em 2010. Com isso, a taxa de 

mortalidade cresceu de 4,8 óbitos por 100 mil habitantes para 5,7/100 mil entre 2008 e 

2010. (GMS - SUS) 

 

 



Objetivos 

Mostrar a importância da implantação de medidas de prevenção e combate aos acidentes 

e incidentes com motociclistas nos municípios, com uma abordagem global, macro e 

bem difundida com abrangência a todos usuários do transito em seu município, seja ele 

motociclista, condutor de quatro rodas, veículos pesados e até mesmo pedestres, 

diminuindo a incidências destes eventos, através da conscientização. 

Ações 

Elaborar campanhas periódicas voltadas à promoção da prevenção destes eventos, e a 

conscientização de motoristas e gestores, inicialmente com a sensibilidade de ouvir 

esses usuários, discernir a questão do uso de drogas, álcool e outros, promover uma real 

mudança no aprendizado desses condutores com uma linguagem adequada a este 

público nas questões da dirigibilidade, capacitação, equipamentos de proteção 

adequados e de qualidade com possibilidade de aquisição (custo x qualidade), acesso e 

demais preocupações que envolvem a condução da motocicleta, de motociclista para 

motociclista e estender toda a essa iniciativa para os demais condutores de outros 

veículos e pedestres.  

Intensificar e incentivar a elaboração de estudos e trabalhos científicos com essa 

abordagem. 

 

Exigir a participação efetiva das fábricas e concessionárias de motos nas campnhas, 

criando uma parceria solidaria. 

Muitas vezes, compramos uma motocicleta de grande porte e cilindrada, porque 

achamos que isso simples. E na verdade, não é. O individuo não deveria “sair de uma 

125 cilindradas para uma 1200 cilindradas, sem conhecer todos os aspectos que 

envolvem tal mudança. Não é só poder aquisitivo ou luxo. É perigoso...  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ABRACICLO – Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas e Ciclomotores 

 

Demonstrar de maneira ampla a preocupação que se deve ter com o individuo que, 

jovem, hígido, produtivo e com uma capacidade de viver tão intensa, ao acidentar-se 

com a motocicleta, passa a depender de um recurso hospitalar, exames, tratamentos 

dolorosos, prolongados e caros. E muitas das vezes, carregarão sequelas irreversíveis 

para o resto de suas vidas, trazendo consequências ainda maiores e dispendiosas. 

Os recursos que se dispõem no momento de um acidente motociclistico é 

financeiramente, muito grande.  

 



Imaginando que para atendimento de tais episódios, desloca-se para o local do 

acidente: unidades de resgate, motos de resgate, veículos de bombeiros, policiamento, 

agentes de trânsito, helicópteros e etc. Recursos extremamente caros, sem contar com o 

prejuízo social. 

 

Os recursos hospitalares, já escassos, ficam sobrecarregados e muitas vezes não 

conseguem atender a tal demanda. 

  

A partir de então, reavaliar todo o processo, através de estatísticas e manutenção de tais 

campanhas de maneira periódica. 

 

Metas 

A cada semestre promover a realização de campanhas educativas, uma campanha por 

semestre, conforme temas e cronogramas estabelecidos em conformidade às diretrizes 

da legislação vigente incentivando a educação para a cidadania no trânsito, objetivando 

reduzir em pelo menos 10% as ocorrências envolvendo motociclistas no município de 

SP.  

Cronograma para 2013-2014 

2013 Data 2014 Data 

Junho das 050900 jul13 

às 051730jul13 

Julho das 050900jul13 

às 051730jul13 

Dezembro das 050900 dez13 

às 051730dez13 

Dezembro das 050900dez13 

às 051730dez13 

 

DATA : 05/07/2013 – Terça - feira 

ATIVIDADE LOCAL HORÁRIO PARTICIPANTES 

Busca Ativa /  

Panfletagem 
Av Paulista x Av Brig Luis Antonio 

08:00 às 10:00 hs 

Duração 2 horas. 

34 Pelotão de Trânsito PM, alunos da escolas 

pública Padre Anchieta, alunos de enfermagem 

da UNI20. 

Busca Ativa /  

Panfletagem 
Rua 25 de Março 

08:00 às 10:00 hs 

Duração 2 horas. 

13 Batalhão de Policia Metropolitano 

Integrantes do Moto Clube Capogas 

Busca Ativa /  

Panfletagem 
Av Senador Queirós 

09:00 às 11:00 hs 

Duração 2 horas. 

Integrantes da Empresa de Motofrete Vai e 

Volta é Um Dois. 

Almoço Praça de Alimentação 
11:30 às 13:00 hs 

Duração 1h e30 min.  

Palestra O Home, o meio e a máquina 
13:10 às 14:10 hs 

Duração 1 horas. 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

        Enfermeiro de Bordo e motociclista. 

Palestra 
Equipamento de Proteção do 

Motociclista 

14:20 às 15:20h 

Duração 1 horas 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

        Enfermeiro de Bordo e motociclista. 

Palestra Pilotagem segura 
15:25 às 16:25 hs 

Duração 1 horas. 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

Enfermeiro de Bordo e motociclista 

Palestra 
Os principais traumas no acidente 

motociclistico 

16:30 às 17:30 hs 

Duração 1 horas. 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

Enfermeiro de Bordo e motociclista 

Apresentação de banda Praça de Alimentação 
17:40 às 22:00 hs 

Duração 5h e 40 min. 
Banda Rock Balboa 



 

DATA : 05/12/2013 – Quinta - feira 

ATIVIDADE LOCAL HORÁRIO PARTICIPANTES 

Busca Ativa /  

Panfletagem 
Av Paulista x Av Brig Luis Antonio 

08:00 às 10:00 hs 

Duração 2 horas. 

34 Pelotão de Trânsito PM, alunos da escolas 

pública Padre Anchieta, alunos de enfermagem 

da UNI20. 

Busca Ativa /  

Panfletagem 
Rua 25 de Março 

08:00 às 10:00 hs 

Duração 2 horas. 

13 Batalhão de Policia Metropolitano 

Integrantes do Moto Clube Capogas 

Busca Ativa /  

Panfletagem 
Av Senador Queirós 

09:00 às 11:00 hs 

Duração 2 horas. 

Integrantes da Empresa de Motofrete Vai e 

Volta é Um Dois. 

Almoço Praça de Alimentação 
11:30 às 13:00 hs 

Duração 1h e30 min.  

Palestra O Home, o meio e a máquina 
13:10 às 14:10 hs 

Duração 1 horas. 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

        Enfermeiro de Bordo e motociclista. 

Palestra 
Equipamento de Proteção do 

Motociclista 

14:20 às 15:20h 

Duração 1 horas 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

        Enfermeiro de Bordo e motociclista. 

Palestra Pilotagem segura 
15:25 às 16:25 hs 

Duração 1 horas. 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

Enfermeiro de Bordo e motociclista 

Palestra 
Os principais traumas no acidente 

motociclistico 

16:30 às 17:30 hs 

Duração 1 horas. 

Sr Ricardo DM Patrocinio 

Enfermeiro de Bordo e motociclista 

  

Indicadores de estrutura, processo e resultado 

Gestão de segurança do trânsito 

Incentivar pesquisa e desenvolvimento 

em matéria de vias mais seguras e 

mobilidade através da: 

Veículos mais seguros Usuários de rodovia mais seguros 

Incentivar a criação de parcerias 

multi-setoriais e a designação de 

organismos-piloto, tendo a 

capacidade de desenvolver e 

conduzir a elaboração de 

estratégias nacionais de 

segurança do trânsito, incluindo 

os planos de ação e os 

objetivos, baseados na coleta de 

dados e em estudos adequados 

para avaliar a concepção das 

medidas corretivas e para 

supervisionar a sua execução e 

a sua eficácia. 

 

 Realização e compartilhar dos 

resultados da pesquisa sobre os 

estudos de casos de infra-estrutura 

viária mais segura e os níveis de 

investimento necessários para alcançar 

os objetivos da década de ações; 

Promoção da pesquisa e do 

desenvolvimento em matéria de 

melhorias da segurança das infra-

estruturas para redes viárias em países 

de baixo ou médio nível de renda; 

 E promoção de projetos experimentais 

que permitam avaliar inovações em 

matéria de melhoria da segurança, 

particularmente para os usuários mais 

vulneráveis da rodovia. 

 

Incentivar o uso generalizado das 

tecnologias comprovadas de 

segurança dos veículos, para a 

segurança passiva e a segurança 

ativa, por uma combinação da 

harmonização das normas globais 

correspondentes, dos esquemas de 

informação do consumidor e dos 

estímulos para acelerar a utilização 

de novas tecnologias. 

 

Desenvolver programas completos 

para melhorar o comportamento 

do usuário do trânsito. 

Controle mantido ou acentuado da 

aplicação das leis e das normas, 

combinado com a educação e a 

sensibilização do público, para 

aumentar as taxas de uso do cinto 

de segurança e do capacete, e 

para reduzir a prática de dirigir em 

estado de ebriedade, o excesso de 

velocidade e outros fatores de 

risco. 

 

 

 



Resultados esperados 

Implantação de campanhas semestrais e alcançar a redução de no mínimo, 10% a cada 

semestre do índice de morbimortalidade desses indivíduos no município e mudar o 

quadro atual onde, por ano, 1,2 milhão de pessoas morrem no trânsito brasileiro, 

segundo a OMS. Mais de 90% das mortes ocorrem nas nações em desenvolvimento. 

Nos países mais pobres, 80% das mortes no trânsito são de "usuários vulneráveis", ou 

pessoas que não estão nos carros. Segundo a prefeitura de São Paulo, 38% dos acidentes 

com vitimas, são motocicletas. 45% são vitimas fatais. Enquanto veículos de quatro 

rodas o numero de acidentes caiu 9,2%, o numero de acidentes com motocicletas 

aumentou 13,2%. (Boletim Eletrônico Ceinfo/2011- Prefeitura Municipal de São Paulo) 

 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre.  

Orçamento 

Panfletos Gráficas  Através de parcerias - 

Bandas Áudio visual R$5.000,00 
Show 

R$5.000,00 
 

Praça de Alimentação Barracas (comodato) - - 

Palestras Recurso Áudio visual R$2.000,00 Aluguel/diária R$2.000,00 

Palestrantes Convidados - - 

Hotel/hospedagem Diárias / Palestrantes R$300,00 R$12.000,00 

Local do Evento Federação dos Motoclubes 
de SP 

Através de parcerias Auditório 

Área de estacionamento Privados na região Em média R$15,00 
 

Por conta do participante 

Banheiros químicos Prefeitura do Município SP Através de parcerias - 

Patrocínio CET – PolMil SP – 
Concessionárias e 
Fabricantes 

Através de parcerias - 

Divulgação Rádio e TV - INTERNET Através de parcerias - 

    

Total / Custo   R$19.000,00 

 


