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Acesse o Aqua News na Internet:  www.aqualub.com.br

É aquele que preserva a sua vida e a de todos que estão à sua volta,  através do emprego racional e sensato dos conhecimentos teóricos e de   
uma postura na condução do veículo procurando evitar acidentes importante lembrar que pesquisas realizadas apontam que a maioria dos  . É  
acidentes tem como causa problemas com o condutor (64%)*, problemas mecânicos (30%)* e problemas com a via (6%)*. Dentre esses   
problemas com o condutor, temos: 

NEGLIGÊNCIA

O  corre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do veículo.

   Ex: Conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante.

IMPRUDÊNCIA

O  corre quando o condutor tem conhecimento das leis e regras de trânsito e deixa de respeitá-las. 

E   x.: Trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outras.

IMPERÍCIA

O   corre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja: não possui conhecimentos técnicos ou habilidade para realizar as manobras 
necessárias ao ato de dirigir.  

Ex: Não conseguir manter o veículo parado em um aclive.

A IMPORTÂNCIA DA DIREÇÃO DEFENSIVA

D   irigir defensivamente significa completar o percurso sem desrespeito às normas e regras de trânsito.Em sua maioria, os acidentes de trânsito são 
evitáveis por um ou ambos os motoristas envolvidos, ainda que para isso seja necessário ceder ao motorista que esteja errado. A noção que a    
maioria das pessoas têm de que os acidentes podem ser evitados torna importante a distinção entre as precauções possíveis e razoáveis a serem   
tomadas por um motorista a fim de evitar o acidente. Os acidentes podem ser: 

EVITÁVEL - É aquele em que o condutor deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitar o acidente. 

INEVITÁVEL - É aquele em que, apesar do condutor fazer tudo para evitar o acidente, ele ocorre. 

Vamos todos cumprir, intervir e respeitar!!!

SE BEBER, NÃO DIRIJA.
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‘‘CONDUTOR DEFENSIVO’’
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  sem acidentes. 221 dias
Último acidente ocorrido foi em 18/05/2018. 

(sem vítimas)

Nosso recorde é de 249 dias.


