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MAIO AMARELO:

4 DICAS DE DIREÇÃO DEFENSIVA PARA CARRO

Férias Aniversariantes do Mês

¤ 03/05 - Victor (informações) 

¤ 09/05 - Mário André (vendedor)

¤ 10/05 - Claudete (cobrança)

¤ Fernando (supervisor)

¤ Beto (supervisor)

¤ Marcelo (logística)
¤ 16/05 - Marcia (administrativo)¤ Daniel (vendedor)
¤ 19/05 - Cledilson (vendedor)
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¤ Lena (recepção)

ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  sem acidentes. 347 dias
Último acidente ocorrido foi em 18/05/2018. 

(sem vítimas)

Esse é nosso novo recorde!
Antes ele era de 249 dias.
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Apesar de o Maio Amarelo ser um mês focado na prevenção de acidentes no trânsito, o cuidado ao dirigir deve estar presente em todas as horas, dias e semanas do ano. 
Para lhe ajudar a fazer parte de um trânsito mais seguro separamos 4 dicas de direção defensiva para carros. 

AQUAPLANAGEM
Um dos fatores campeões de acidentes em dias chuvosos é a aquaplanagem, mas você pode se preparar para quando enfrentar essa situação. A dica para direção defensiva nesse caso é: não freie, 
tire o pé do acelerador e deixe o carro “furar” a água.

A aquaplanagem acontece já a partir dos 60km/h nos carros mais leves. Nesses casos a estrada molhado reduz o atrito dos pneus, diminui a aderência nas curvas e o espaço necessário para as 
frenagens. Então foque toda sua atenção em dirigir, abaixe o som se estiver ligado, peça silêncio se estiver acompanhado… Pode parecer pouco, mas já contribui para sua concentração e para uma 
resposta rápida em caso de imprevistos adiante.

SEM DISTRAÇÕES
Não só em dias de chuva a atenção total ao volante pode ser crucial para evitar um acidente. Esteja sempre alerta para o que acontece ao seu redor, verifique seus espelhos retrovisores com 
freqüência e verifique as condições em 20 a 30 segundos à sua frente.

Manter seus olhos sempre em movimento na estrada faz parte de uma direção defensiva. Buscar por objetos dentro do carro ou digitar ao celular, nem pensar! Esteja atento ao seu redor, se um veículo 
está mostrando sinais de condução agressiva, reduza a velocidade ou freie para evitá-lo.

Se o motorista está dirigindo de forma tão perigosa que você está preocupado, tente sair da estrada, virar à direita ou tomar a próxima saída, se é seguro fazê-lo. Além disso, mantenha a atenção em 
pedestres, ciclistas e animais ao longo da estrada.

DISTÂNCIA SEGURA
Uma das primeiras lições das auto-escolas é sobre manter uma distância segura dos veículos 
à sua frente. Não é papo furado, é matemática simples. Quanto mais rápido você dirige, mais 
tempo você vai levar para frear o carro completamente. Se a distância do carro da frente não for 
suficiente para essa frenagem, é obvio que acontecerá uma batida.

Sendo assim, mantenha distância, pois em uma situação de emergência, você terá um maior 
espaço para reduzir sua velocidade, desviar e evitar uma colisão com outro veículo. Essa dica 
de direção defensiva vale para dirigir na cidade, mas principalmente para o trânsito em 
estradas.

CUIDADO NAS ULTRAPASSAGENS
É extremamente importante ter prudência nas ultrapassagens, uma vez que os acidentes mais 
graves acontecem por colisões frontais neste tipo de manobra.

Quando for ultrapassar, sinalize com a seta, dê um breve torque na buzina, observe pelo 
retrovisor se não há outro veículo te ultrapassando e acelere em uma marcha mais forte, para 
seguir mais rápido elevando o giro do motor. Só retorne à faixa normal de tráfego quando puder 
enxergar o veículo ultrapassado pelo retrovisor. Na dúvida, não ultrapasse.

Vamos todos cumprir, intervir e respeitar!!!
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