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‘‘DIRIGIR SEM SUSTO’’
(parte 1 de 2)
Dirigir um veículo é relativamente fácil. O que realmente é difícil é guiar com sabedoria e de forma defensiva, algo que muita gente
acredita ser bobagem, mas que reduz as chances de acidentes. Enumeramos algumas simples — mas preciosas — dicas de
direção defensiva, que podem fazer a diferença na hora de evitar uma acidente. Mais do que habilidade, a direção defensiva e
civilizada é uma questão de conduta.
Conceito: Direção defensiva é nada mais do que uma forma de guiar que permite ao motorista antecipar as situações de risco,
evitá-las ou pelo menos se distanciar delas, preservando sua segurança e a de seus passageiros.
Acidentes: Não acontecem por acaso, obra do destino ou azar. Na maioria absoluta das ocorrências, a falha é humana. Vale
lembrar, também, que quase toda ocorrência trágica, quando previsível, é evitável.
O veículo: Possui recursos importantes, ativos e/ou passivos, para evitar situações de perigo ou minimizar suas consequências.
Por isso, fazer a correta manutenção do carro para faz parte do "pacote" de direção defensiva.
Posição ideal de dirigir: Braços e pernas devem ligeiramente dobrados, corpo encostado no assento e encosto com ângulo
próximo a 90 graus e encosto de cabeça na altura dos olhos do motorista.
Cinto de segurança: Deve ser usado por todos a bordo, sem exceção. Sem ele, passageiros do banco de trás poderão
ricochetear no interior do veículo, causar ferimentos nos que vão à frente e ser lançados para fora.
Crianças: Com menos de 10 anos de idade vão no banco traseiro, acomodadas em cadeirinhas ou boosters de acordo com sua
altura e peso. Acima disso, ainda lá atras, presas pelo cinto de segurança.
Ao volante: Deve-se evitar freadas e manobras bruscas e sempre sinalizar os movimentos, como mudanças de faixa. Parece
óbvio, mas muita gente esquece de ligar o pisca ao fazer uma conversão e leva uma trombada pela traseira.
Visibilidade: Quanto mais se enxerga em volta menor é o perigo. Os três retrovisores devem estar em posição que o motorista não
tenha que virar muito a cabeça para vê-los.
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Férias
¤ Sergio (Tlmk)
¤ Norival
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Estamos trabalhando há 25 dias sem acidentes.
Nosso recorde é de 245 dias. Último acidente ocorrido foi
em 04/02/2016. (sem vítimas).

Aniversariantes do Mês
¤ 05/03 - José Luiz
¤ 12/03 - Rodrigo
¤ 17/03 - Valdomiro
¤ 27/03 - Guerreiro
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