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‘‘Dicas sobre direção defensiva que você deve aprender agora!’’
(parte 2 de 2)      .
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  sem acidentes. 286 dias
Último acidente ocorrido foi em 18/05/2018. 

(sem vítimas)

Esse é nosso novo recorde!
Antes ele era de 249 dias.

5) Mantenha o carro em boas condições
Tanto para o usuário comum como para profissionais, a saúde do veículo é 
importantíssima para que ele esteja preparado e responda aos seus comandos em 
momentos críticos. Faça as revisões no tempo previsto e fique de olho na integridade 
de itens como pneus, freio, suspensão e luzes de sinalização.

Quando um imprevisto acontece, uma manobra de emergência do motorista vai exigir 
um esforço maior dessas partes do carro. Por isso, é importante que motoristas 
estejam bem instruídos sobre como agir nessas situações e, também, que os veículos 
estejam em boas condições para não deixá-los na mão. Ter sempre a manutenção em 
dia ainda evita problemas mecânicos que podem colocar o condutor e outras pessoas 
em risco. Com o carro e o motorista bem preparados, muitos incidentes podem ser 
evitados.

Muitas vezes a falta de atenção ou comodidade pode fazer com que o motorista deixe 
de cumprir certos procedimentos que são obrigatórios e previnem acidentes. Por 
exemplo, o uso do cinto de segurança ou sinalização enquanto dirige, como é o caso 
da seta.

A prevenção de acidentes passa, antes de qualquer coisa, pela prevenção de riscos 
desnecessários. E isso é algo que só pode ser alcançado se seu carro estiver em boas 
condições de uso. Por isso, cuide bem do seu veículo!

Assim como estar sempre atento a mudanças de comportamento do carro, é 
fundamental fazer a manutenção preventiva e manter as revisões em dia. Alguns 
problemas mecânicos só são perceptíveis quando a peça já quebrou. Aí será tarde 
demais!

É para isso que servem as revisões. Nelas, um profissional especializado vai substituir 
peças desgastadas e realizar ajustes para manter seu veículo em bom estado. Além 
disso, é preciso estar atento à manutenção preventiva.

Calibragem e rodízio de pneus, troca de óleo, verificar o freio e o funcionamento das 
luzes são alguns dos itens que devem fazer parte da rotina do motorista. Além de 
proporcionarem uma economia com manutenções corretivas, aumentam a segurança 
de quem utiliza esse transporte.

A principal característica de uma direção defensiva é estar de acordo com a legislação, 
pois ela já prevê possibilidades de risco à segurança e se adapta, tornando-se uma 
referência para prevenção de acidentes.

Aliada à atenção constante e veículos em boas condições, ela fará com que você vá 
aonde precisar sem se colocar em posição de risco.

6) Conheça bem as leis de trânsito
A sinalização deve ser utilizada sempre que o motorista for realizar uma conversão, 
mudar de pista de rodagem ou estacionar. Usar a seta é obrigatório para que os 
veículos ao seu redor estejam previamente cientes da sua manobra.

Ao mudar de faixa, verifique primeiro se ela está livre e se você entrará numa 
velocidade e distância adequadas em relação aos outros veículos. Esse hábito fará 
com que você veja e seja visto, o que é a melhor forma de evitar manobras bruscas de 
todos no trânsito.

E jamais ultrapasse pela direita ou em locais onde não é permitido. Não coloque em 
risco a vida das pessoas no seu carro e nos outros que estão ao seu redor. Trafegue na 
velocidade permitida e pelas faixas corretas.

Além disso, fique atento às mudanças, como a nova lei do farol baixo. Estando 
atualizado em relação à legislação, o motorista está zelando pela própria segurança e 
de todos no trânsito.

7) Conheça bem o seu veículo
Para ajustar bem os espelhos retrovisores e garantir uma boa visão periférica, saiba 
qual o ponto cego do seu carro e como dirigir de forma a não deixar outros veículos fora 
do seu campo de visão. Além disso, esteja sempre atento ao funcionamento do 
acelerador, do freio, embreagem, volante etc.

É essencial prestar atenção nas pequenas alterações no comportamento do carro 
para identificar rapidamente a necessidade de reparos. Mudanças repentinas no 
funcionamento podem significar algum problema mecânico e isso pode se tornar um 
grande perigo.

Ninguém quer passar pela situação de ter uma peça quebrada enquanto dirige, 
correndo risco de perder o controle do carro. Portanto, fique atento e não passe sufoco!

8) Invista em práticas de direção mais seguras
Toda atividade exige um certo tempo de prática para ser realizada com eficiência. Com 
a direção não é diferente. É preciso aprender e treinar muito para se tornar um bom 
motorista.

Trocas de marcha no tempo certo, manter a distância do veículo da frente, frear com 
antecedência e verificar constantemente se os espelhos estão bem alinhados são 
algumas das práticas que tornam o motorista mais capaz de dirigir com segurança. 
Isso sem falar do respeito às leis de trânsito — principalmente em relação aos limites 
de velocidade.

Um motorista que pratica a direção defensiva está sempre atento ao trânsito ao seu 
redor. É preciso reavaliar suas próprias habilidades constantemente para que o 
trânsito seja um local mais seguro para todos.

Seguindo essas dicas sobre direção defensiva você estará zelando pela sua saúde e 
daqueles que você ama. Por isso, todo cuidado é sempre bem-vindo.

página 01 de 01


