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O projeto é importante para a conscientização dos atuais e novos 

condutores, investindo a médio e longo prazo com as finalidades de 

reduzir os gastos do dinheiro publico em atendimentos Pré, Pós e 

Hospitalar, alem de aumentar a qualidade de vida dos munícipes, sejam 

eles condutores, ou pedestres. 

A situação no trânsito municipal, é no mínimo preocupante, 

principalmente aos finais de semana, os quais a população flutuante 

aumenta consideravelmente em nosso município pelo fato de sermos uma 

Estância Turística. 

 

OBJETIVOS: 

Redução da morbimortalidade, e o índice de acidentes envolvendo 

motociclistas, pedestres, idosos e crianças. 

 

AÇÕES: 

 Palestras, panfletagens, educação permanente, capacitação de 

profissionais da saúde, capacitação de terceiros em primeiros 

socorros, orientação quanto a acionamento de órgãos 

emergenciais, conscientização sobre trotes a estes números 

emergenciais, conscientizar condutores sobre uso adequado dos 

EPI’s, facilitação de compra dos mesmos com parcerias juntos a 

lojas e oficinas de motocicletas e prefeitura municipal. 

 Convocação da população em geral a participar por meio de mídias 

sociais, na ajuda de elaboração de projetos para identificar locais 

que os mesmos consideram de maior riscos, ou locais mais 

frequentes de acidentes. 

 Visitação a bares e restaurantes, em períodos de maior movimento  

[c1] Comentário: Excelente  ações, 
Parabéns projeto com propostas 
estratégicas e viáveis! 



( noturno), o qual a equipe conscientizará sobre o uso abusivo do 

álcool, e também sobre a importância de não se dirigir alcoolizado. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Esclarecimento junto a rádio local em jornal Matutino de grande 

expressão no horário, sobre órgão de emergência, como aciona-los 

e qual acionar distinguindo Unidade de Resgate dos Bombeiros 

Municipais e pronto atendimento do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência. 

 Criar parcerias intersetoriais com Prefeitura Municipal, Câmara 

Municipal, Secretarias de segurança e de trânsito, Conselhos 

Municipais de Saúde, Idosos, Criança e adolescente, Centro de 

Referencia Assistência Social (CRAS) Secretaria de Saúde 

 Passeatas com o auxilio de mídia social, sobre a importância  da 

redução do uso abusivo do álcool e da boa convivência entre 

condutores e pedestres. 

 Urgentemente criar comunicação entre as corporações, SAMU e 

Corpo de Bombeiros Municipais, a fim de evitar gastos 

desnecessários, como enviar 2 viaturas para um mesmos acidente, 

criar comunicação constante, como radiofrequência, e também 

junto o Pronto Atendimento (Pronto Socorro) local, para onde a 

maioria das vítimas são levadas, para que estes quando o acidente 

envolver múltiplas vítimas estejam atentos e adequados 

antecipadamente a receber as todos 

 

 

Metas: 

A proposta em si contribuirá para um transito mais seguro e educado, 

contara principalmente com participação social, para que principalmente 

em nosso município, o qual é uma Estância Turística, venham a se educar 

e ter como cultura constante a promoção da paz no trânsito. 

 

[m2] Comentário: aa redução do uso 
abusivo do álcool 

[c3] Comentário:  Complemente com 
metas que estabelecem quantitativamente 
os resultados esperados num tempo 
determinado  
 

[MCHV4] Comentário: Fica bem como 
resultados esperados. Faça Introdução  
descrevendo a situação de acidentes em 
seu município e a importância do projeto. 



 

Alcançar prioritariamente os trabalhadores contínuos, motociclistas, 

moto taxistas, entregadores, trabalhadores autônomos que fazem uso 

da motocicleta, para a conscientização, promoção da paz, prevenção 

de acidentes, e diminuição da morbimortalidade dos mesmos. 

Posteriormente alcançar também futuros condutores, idades em que 

são pré-condutores, nas escolas estaduais, e trabalharmos na base que 

são as crianças que serão condutores e estão sempre em veículos com 

seus pais e poderão de certa forma se usarmos didática especifica para  

as mesmas, levar a seus pais. 

Diminuir índice de acidentes principalmente em horários específicos do 

sábado a noite em que os condutores estão saindo de festas, bares e 

restaurantes. 

Esta conscientização deverá surtir resultados a médio e longo prazo, 

uma vez que mudar a consciência de condutores que já adquiriram 

certos “vícios”, demanda maior prazo de tempo, por isso é importante 

também termos foco nos pré condutores e crianças, trabalhando na 

formação de bons hábitos e de forma preventiva. 

 

Cronogramas para 2013 - 2014 

Devido a possível suplementação de verba pública, o cronograma para 

2013-2014, se iniciaria a partir do 2º semestre de 2013, e findaria no 

final de 2014. 

 

Para inserção do Projeto de Prevenção de Acidentes envolvendo 

Motociclistas, no contexto de Políticas públicas em geral, ações de 

Vigilância em Saúde, Plano Diretor, bem como a estratégia para levar 

ao conhecimento dos responsáveis as propostas aqui apresentadas, 

pretendo focar principalmente no levantamento que se fará 

futuramente em gastos na saúde publica com acidentados, pré-

hospitalar, hospitalar e pós-hospitalar, portanto reduzindo gastos o 



que de certa forma é viável para toda a administração, que  pensam 

sempre da mesma forma, REDUÇÃO DE GASTOS. 

 

Resultados 

Fazendo com que este programa não seja somente 

experimental e que se implante de forma continuada, os 

resultados esperados serão de grande valia ao município 

principalmente a longo prazo, o qual se tornará um hábito o 

cultivo constante da promoção da paz entre condutores, 

sejam eles de automóveis, ou de motocicletas e pedestres, e 

principalmente cultivar o respeito a VIDA acima de tudo. 


