DER-MG faz balanço das ações da Semana
Nacional de Trânsito no interior do estado
Campanha de 2021 tem o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas” 01 de Outubro de
2021 , 13:28
Entre os dias 18 e 25 de setembro, as unidades regionais do Departamento de Edificações e
Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), no interior do estado, realizaram uma série de
ações educativas durante a Semana Nacional de Trânsito. Foram palestras, blitzen educativas e
atividades lúdicas com crianças para alertar a população sobre a importância da atenção e do
respeito no trânsito e a responsabilidade de cada um na redução de acidentes.
Cerca de 25 mil pessoas receberam orientações das equipes do DER-MG no período da campanha,
conforme dados da Gerência de Educação para o Trânsito. Além disso, cerca de 15 mil panfletos e
seis mil adesivos foram distribuídos durante as atividades da Semana Nacional de Trânsito.

Em Governador Valadares, as ações se concentraram na rodoviária do município, com a distribuição
de material e realização de atividade voltadas para as crianças. Muitas crianças passaram pelo stand
montado no local, atraídas pela possibilidade de aprender brincando, colorindo e desenhando sobre
os cuidados no trânsito.

Próximo a Patos de Minas, região do Alto Paranaíba, a equipe do DER-MG realizou um pedágio
consciente com apoio da Polícia Rodoviária Estadual, Sest e Senat, no KM 17 da MGC-354. No local,
foram distribuídos panfletos e adesivos sobre a importância do uso de cinto de segurança. Já na
região Centro-Oeste, próximo a Oliveira, os motoristas foram abordados em blitz educativa na
BR-494, no KM 104.
O trabalho de orientação em Espera Feliz, na Zona da Mata, focou na distribuição de panfletos,
adesivos e de material cedido pela Polícia Militar e pelo Conselho de Psicologia, o Consep.
Motoristas e motociclistas foram abordados e orientados sobre os cuidados nas vias e na condução
dos veículos.
Em Manhumirim, na região Leste, a ação educativa foi realizada na rodoviária. Os passageiros
receberam orientação sobre o uso correto e a importância do cinto de segurança.

Em outra região, próximo a Teófilo Otoni, as ações da Semana Nacional do Trânsito começaram com
um comando educativo na MGC-418 e se estenderam com outras atividades voltadas para as escolas.
Em Uberlândia, no Triângulo, motoristas e passageiros foram abordados dentro dos ônibus sobre as
boas condutas, ressaltando que trânsito seguro é uma questão de atitude. As ações se concentraram
no terminal de passageiros do município.
Em Arinos, na região Noroeste de Minas, as atividades foram realizadas na rodoviária, com a
orientação sobre o uso do cinto de segurança, e em escolas da região, com a demonstração aos

alunos a forma correta de travessia da faixa de pedestre.
Na região do Vale do Jequitinhonha, destaque para as ações em Diamantina, com o comando
educativo na CMG- 367, KM 546. Já em Barbacena, além da realização de blitz educativa na
MGC-383, em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual, a equipe do DER-MG estendeu as
atividades em outras frentes com a entrega de panfletos e adesivos para alunos da região.
"Em razão da pandemia, adotamos como estratégia a formação e fortalecimento das parcerias com
instituições públicas e privadas, bem como a utilização das mídias sociais, que propiciaram levar a
mensagem educativa para um maior número de pessoas, resultando no sucesso da campanha.
Acredito que se a mensagem trabalhada salvar ao menos uma vida, ela já terá valido a pena", avalia
Rosely Fantoni, gerente de Educação para o Trânsito do DER-MG.
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