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Semana Nacional do Trânsito 

TEMA: “Década Mundial de Ações para a Segurança do 

Trânsito – 2011/2020: Não exceda a Velocidade, Preserve a 

Vida”.  

Dando continuidade às ações da Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito, 
proclamada pela Organização das Nações Unidas em 2010, o Conselho Nacional de Trânsito 
definiu o tema da Semana Nacional de Trânsito de 2012. 

Atualmente cerca de 2 milhões de pessoas morrem por 
ano, vítimas da violência no trânsito, e o número de feridos é ainda 
mais alarmante. Levando em conta os dois principais fatores que 
influenciam no crescimento da taxa de mortalidade no trânsito 
(relação “comportamento e segurança dos usuários” e excesso de 
velocidade), e os Relatórios Internacionais sobre acidentes de 
trânsito, o Contran definiu o tema da Semana Nacional de Trânsito 
2012, como sendo: “Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito – 2011/2020: Não 
exceda a Velocidade, Preserve a Vida”. 

 O tema “Velocidade” é inédito na Semana Nacional do Trânsito, e o princi-

pal foco é a conscientização de jovens entre 18 e 25 anos, considerados o grupo 

mais vulnerável e de maior exposição ao risco de acidentes de trânsito. Para tra-

çar e realizar as ações, o Contran definiu como prioridade a necessidade de unir 

esforços Inter setoriais, visando a redução dos acidentes de trânsito. Assim como 

nos anos anteriores, a Semana Nacional de Trânsito será realizada entre os dias 18 e 25 de se-

tembro.  

Comitê da qualidade na Semana Nacional do Trânsito 

Fonte: denatran.gov.br 

 Através do Comitê da Qualidade, o Ator, Diretor e Roteirista Fernando Veríssimo, está 

preparando uma peça bem divertida para comemorar a Semana Nacional do Trânsito! Este ano 

além da peça, o Comitê está preparando outras surpresas... Aguardem! 

Destaque 

 Para conhecer mais 

sobre o trabalho deste 

grande ator, não deixe de 

assistir a peça “Lá a vida 

é uma comédia.” 

 Em cartaz no Teatro 

Alterosa, na Av. Assis 

Chateaubriand 499, Belo 

Horizonte. Maiores infor-

mações:    

 (31) 3237-6611.  
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Marcos Vinicius Braz 



 
Receita especial 

Cookies de Chocolate 

2 xícaras de chá de farinha de trigo 
1/2 xícaras de chá de açúcar 
1/2 xícara de chá de leite em pó 
1/2 xícara de chá de açúcar mascavo 
5 ovos inteiros 
100 g de margarina 
1 colher de sopa de fermento em pó 
1/2 xícara de chá de chocolate em pó 
50 g de coco ralado 

Ingredientes 
1 - Misture todos os ingredientes até ficar uma 
massa homogênea; 
2 - Unte um prato de pizza com óleo e com a 
ponta de uma colher, coloque aproximadamente 
1/2 colher de sopa de massa em volta do prato 
distante umas das outras e leve ao micro-ondas 
por 2'30 a 4 minutos na potência máxima ( o 
tempo depende da potência do micro-ondas). No 
forno convencional, deixe assar até ficar crocan-
te. Marcos Vinicius Braz 

Modo de fazer 

 
Coluna GCT 

Sua ideia, Sua história, Seu espaço! 

 A coluna GCT desta edição é uma boa dica de ideia sus-

tentável enviada por Cássia Bibiano. 

 Participe você também, enviando fotos, sugestões, histó-

rias e o que quiser compartilhar com a gente.  

marcos@gctnet.com.br 
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Motociclistas em dias 

chuvosos; 

 Atenção redobrada 

em dias de chuva. A orientação é 

sempre para que o condutor pare a 

moto, coloque a capa e espere al-

guns minutos até a chuva remover 

os resíduos de óleo e de borracha 

da pista. 

Fonte: dicasvivertransito.com.br 

 
Curiosidades 

Se beber, o carro não liga. 

 As montadoras japonesas Toyota e a 

filial Hino anunciaram a criação de um dispo-

sitivo para impedir que motoristas bêbados 

liguem o veículo. Um bafômetro integrado ao 

computador de bordo do automóvel mede o 

teor alcoólico do hálito do motorista e blo-

queia o sistema de ignição caso ele esteja 

acima do permitido. 

 O sistema é composto por 

um dispositivo portátil que, além de 

detectar álcool em uma pequena 

amostra de hálito, tem uma câmera 

que fotografa a pessoa submetida 

ao teste. Portanto, não adianta ten-

tar ser espertinho e "alugar" o háli-

to de alguém sóbrio. O motorista se identifica, faz o teste e os 

resultados são automaticamente registrados no tacógrafo digi-

tal. Se o resultado for positivo para a presença de álcool, a 

ação do sistema varia. O motorista pode ser somente alertado 

ou a ignição pode ser totalmente 

travada, isso depende do teor re-

gistrado. 

 Os responsáveis pela frota 

são acionados. Os registros do 

tacógrafo são encaminhados para 

administradores como dados nor-

mais de manutenção de veículo. Os índices de álcool permiti-

dos podem ser programados no aparelho, adequando-se desta 

maneira a diferentes situações e legislações. 

Fonte: tecmundo.com.br 

 
Humor 


