
Mais responsabilidade ao dirigir, menos vítimas de trânsito



Quando falamos em dirigir, pensamos que obter 
uma licença para dirigir é suficiente e isso é a 
única coisa de que precisamos. Mas, na realidade, 
dirigir implica mais que uma habilitação, é preciso 
responsabilidade e compromisso conosco, com os 
outros usuários da via e a sociedade.

Dirigir com responsabilidade é saber distinguir 
entre o que devemos e o que não devemos fazer, 
realizar manobras seguras, prever riscos e assumir 
nossa responsabilidade quando erramos, 
aprendendo e melhorando a cada dia.

Um motorista responsável dirige com segurança, 
evitando situações que coloquem em risco a si 
mesmo ou a outros usuários da via. 



O que um motorista responsável pode fazer?

• Adotar condutas seguras ao dirigir.
• Evitar o uso do celular enquanto dirige.
• Evitar o consumo de álcool ou drogas sempre      

que dirigir.
• Não realizar ultrapassagens em locais proibidos ou 

quando não houver condições para realizar            
tal manobra.

• Ter uma velocidade adequada às condições da via, 
ao clima e ao trânsito.

• Prever situações, olhando o mais à frente possível.
• Respeitar os ciclistas, pedestres e pessoas 

vulneráveis como crianças ou idosos.
• Respeitar as regras de trânsito (faixas de pedestres, 

áreas escolares, semáforos etc).
• Usar sempre o cinto de segurança e cuidar para 

que todos os ocupantes do veículo o utilizem.



• Usar sistemas de retenção infantil de acordo 
com a idade e o estabelecido pela lei local.

• Manter uma distância de segurança
adequada do veículo à frente.

• Sinalizar as manobras.
• Buscar locais seguros para estacionar.
• Se estiver cansado, estacione e descanse.
• Não se envolva em discussões com outros 

usuários da via.
• Mantenha seu veículo em boas condições e 

realize as revisões necessárias, de acordo 
com o fabricante.



facebook.com/cepamobilitycare @cepamobilitycare

Quanto mais responsáveis formos ao dirigir, quanto 
mais condutas seguras tivermos, menos vítimas de 
trânsito haverá.

A responsabilidade para construir uma 
mobilidade segura é de todos.

Contamos com você!

https://www.facebook.com/cepamobilitycare
https://www.instagram.com/cepamobilitycare/

