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Férias Aniversariantes do Mês

¤ Nilton (vendedor)

¤ Jean (vendedor)

¤ 11/08 - Thiago (diretor)
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ATENÇÃO

Estamos trabalhando há  459 dias
sem acidentes de trânsito. 

Último acidente ocorrido foi em 28/04/2020. 

Nosso recorde é de 480 dias.

¤ Daniel (logística)

¤ Claudete (cobrança)

¤ Adilson (vendedor)

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

Dicas - SPPA

ENTENDA A IMPORTÂNCIA DA DIREÇÃO DEFENSIVA PARA A 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO

A direção defensiva está cada vez mais em pauta. Afinal, responsabilidade e consciência no trânsito são fatores determinantes para que acidentes
e outras ocorrências mais graves não coloquem em risco a vida de motoristas, passageiros e demais utilizadores das vias.

Mortes e acidentes no trânsito são ocorrências comuns em todos os cantos do país.
Situação que chama a atenção dos condutores para adotar uma postura mais consciente e responsável no trânsito.

Quais os principais tipos de direção?
Antes de qualquer esclarecimento, é muito importante que você entenda bem sobre os diferentes tipos de direção. Dessa forma estará ciente do significado e importância de cada conjunto de 
medidas. Confira!

Direção defensiva
De maneira bem simples e objetiva, a direção defensiva nada mais é do que o agir de maneira calculada e responsável na direção de um veículo. Aqui, não estão incluídas apenas medidas voltadas 
para o cumprimento das normas de trânsito. É algo bem mais amplo e importante. Trata-se, na verdade, de todas as ações que você, enquanto motorista, pode — e deve — adotar para tornar a viagem 
mais segura para você e todas as pessoas que cruzam o seu caminho.

Nesse sentido, a direção defensiva tem por trás a ideia de antecipação de riscos, o não abuso da confiança e da máquina e, mais do que isso, uma postura de preocupação com a segurança de todos 
aqueles que utilizam as vias públicas, seja em vias urbanas ou em rodovias.

Para deixar as coisas mais claras, listamos alguns exemplos de medidas que devem ser evitadas ao volante para garantir uma verdadeira direção defensiva:

- dirigir com sono;·

- abusar da velocidade;·

- negligenciar os cuidados com o veículo;·

- utilizar remédios e/ou substâncias estimulantes para inibir o sono;·

- realizar ultrapassagens perigosas;·

- usar o celular enquanto dirige;·

- desrespeitar o período de descanso na jornada de trabalho.·

Evitando essas condutas, o motorista consegue reduzir significativamente a probabilidade de que problemas mais sérios ocorram ou, pelo menos, fazer com que seus efeitos sejam minimizados, 
preservando a sua segurança e a de terceiros.

Direção corretiva
Vimos que a direção defensiva tem como foco a prevenção de acidentes e outras ocorrências prejudiciais no trânsito. Por outro lado, a direção corretiva está voltada para o reforço da segurança após a 
ocorrência do fato.

Ou seja, é quando o motorista realiza ações de reparo em situações não previstas por ele. Esse tipo de direção é fundamental, já que situações inevitáveis e imprevisíveis podem ocorrer, colocando 
em risco a vida das pessoas. Nessas horas, o condutor precisa estar preparado para agir, adotando as medidas necessárias para evitar que o problema se agrave.

Nesse sentido, podemos citar como exemplos de ações de direção defensiva:

- manter a calma;·

- prestar auxílio a eventuais vítimas;·

- sinalizar o local;·

- contatar as autoridades e serviços de assistência médica;·

- pedir suporte à administradora da via, caso exista;·

- orientar outros motoristas, etc.·

¤ 10/08 - Lena (recepção)

¤ 15/08 - Gilberto (vendedor)

¤ 16/08 - Willians (vendedor)

(parte 1 de 2)


