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Este material foi feito pela Promotoria de Justiça do Paranoá. Aqui, você vai en-
contrar informações sobre prevenção de acidentes e valorização da vida no 
trânsito.

Nesta cartilha, estão recortes de vídeos apresentados nos encontros “Segurança no 
Trânsito” realizados no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eles tra-
zem ref lexões sobre nossas atitudes ao volante.

A iniciativa por um trânsito mais seguro é, antes de tudo, de todo e qualquer cidadão, 
no dia a dia. A ideia “isso nunca vai acontecer comigo” é tão errada quanto a “eu não 
tenho nada a ver com isso”, porque todos vivenciamos o trânsito diariamente.

Conscientizar-se, no trânsito, é tomar a decisão individual de pensar e agir de forma 
responsável. É preciso, a todo custo, evitar o sofrimento das pessoas.

Precisamos mudar de comportamento no trânsito, pois a vida é frágil e precisa ser 
protegida.

Seja um parceiro do MPDFT na campanha 
Valorize a Vida no Trânsito.

INTRODUÇÃO
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“O trânsito não educa. Você leva sua 
educação para o trânsito.”

Jobson
Meirelles
Agente de Trânsito
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Assista ao vídeo “Gentileza gera gentileza” em seu dispositivo móvel através do 
código QR ou no site www.mpdft.mp.br/site/segurancanotransito .
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“Toda pessoa faz falta para alguém.”



Valorize a vida no trânsito 7

Assista ao vídeo “Acidentes no Trânsito – Qual número de vítimas é aceitável pra você?” em 
seu dispositivo móvel através código QR ou no site www.mpdft.mp.br/site/segurancanotransito .
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“Nós não entregamos o carro para um manobrista bêbado 
dirigir. Por que, então, dirigir alcoolizados?”

Bar Aurora e Buteco Ferraz
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Assista ao vídeo “Manobrista bêbado” em seu dispositivo móvel através do código 
QR ou no site www.mpdft.mp.br/site/segurancanotransito .
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“Use o cinto de segurança para preservar a vida.”
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Assista ao vídeo “Use o cinto de segurança” em seu dispositivo móvel através do 
código QR ou no site www.mpdft.mp.br/site/segurancanotransito .

O céu pode esperar.
Use o cinto de segurança.
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“Separação de entes queridos. Para o bem de 
todos, dirija com segurança.”
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Assista ao vídeo “Campanha contra a bebida e outras drogas no trânsito” em seu dispositivo 
móvel através do código QR ou no site www.mpdft.mp.br/site/segurancanotransito.
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Como usar o código QR?

Os recortes de vídeos presentes nesta 
cartilha possuem um código QR, que 
possibilita visualizá-los em seu dispo-
sitivo móvel (smartphone ou tablet). É 
necessária a instalação de um aplicativo 
capaz de fazer a leitura do código atra-
vés de sua câmera. Depois, é só apontar 
o sensor para a imagem e pronto: o link 
do vídeo, oculto no código, será repro-
duzido em seu dispositivo.
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