
Campanha realizada no Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina utiliza atrizes 
jovens e bonitas para reprovar e até 
zombar do comportamento de moto-
ristas infratores. A mobilização, ide-
alizada pelo grupo RBS, já entregou 
mais de 200 mil adesivos com o aviso  
“Correr é o Fim!”.

Mesmo com frota de 60 milhões 
de bicicletas e sendo o terceiro 
produtor mundial, o Brasil ainda 
não tem políticas públicas que in-
centivem seu uso e circulação. O 
meio de transporte mais saudável 
do mundo, além de ecologicamente 
correto, pode ser a solução para 
gargalos caóticos do trânsito, em 
viagens curtas e médias (até 6km), 
mas ainda falta infra-estrutura, prin-
cipalmente nas grandes cidades. 
Em São Paulo, o problema é ainda 
maior. Ao todo, são apenas 23,5 km 
de ciclovias construídas, de acordo 
com o grupo Pró-ciclista, criado pela 
prefeitura. As maiores infra-estru-
turas cicloviárias do país estão nas 
cidades do Rio de Janeiro (140km), 
Curitiba (120km) e Colombo, no 
Paraná, com 95km.

Av. Ibirapuera, 2.120, conjunto 53, cep 04028-001, Indianópolis, São Paulo/SP

FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT

Feve re i r o  de  2008     Ano  IV    Ed i ção  17

Páginas 4 e 5

FALTA INCENTIVO PARA BICICLETAS
Adriane Fonseca/Vacom

Ciclista transporta bicicleta no metrô de São Paulo

VEJA COMO FUNCIONAM OS EQUIPAMENTOS
AUTOMÁTICOS NÃO-METROLÓGICOS

Saiba como funcionam os equi-
pamentos não-metrólógicos na 
segurança de trânsito. O uso cor-
reto desses sistemas permite em 
seis meses uma redução de 70% 

nos acidentes. Eles são usados 
na fiscalização de avanço de sinal 
vermelho e desrespeito à faixa de 
pedestre, entre outras tarefas que 
desempenham.

Câmeras registram o exato instante que um veículo desrespeita o semáforo e bate em outro
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Estamos iniciando mais um ano e um 
fio de esperança surge no horizonte. Ao 
encerrarmos um ano trágico, onde no 
final batemos todos os recordes de aci-
dentes e mortes no trânsito, as recentes 
manifestações do governo federal, em 
particular as do Ministro da Justiça, que 
colocou em discussão um conjunto de 
propostas para a modificação do Códi-
go de Trânsito Brasileiro, notadamente 
aquelas que tratam da velocidade, 
ingestão de bebida alcoólica e das pe-
nalidades, foram alentadoras.

Em seguida, veio a MP 415, que proi-
biu a venda de bebidas alcoólicas nas 
rodovias federais. Medida coerente com 
o atual quadro de acidentes e mortes 
nas rodovias brasileiras, e que mesmo 
já tendo criado uma polêmica com 
setores interessados na venda de bebi-
das alcoólicas, sinaliza à sociedade a 
decisão política do governo em resolver 
o problema. Esta discussão vai longe. 
Os Sindicatos de Bares e Restaurantes 
entraram com medidas judiciais, alguns 
“especialistas” se pronunciaram con-
tra, Deputados já propuseram as tais 
“flexibilizações” da MP, enfim, aquela 
famosa PAIXÃO POR INFRATORES não 
nos abandona mesmo. Esperamos 
que o governo não ceda, ao contrário, 
restrinja mais ainda.

Completando o rol das medidas 
positivas do governo, o Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito) publicou 
a Resolução 265, que institui o tema 
Trânsito como atividade extracurricular 
em instituições de ensino médio, e esta-
belece algumas regras para a obtenção 
da permissão para dirigir. Na verdade, 
o Código de Trânsito Brasileiro, quan-
do foi editado em 1997, já previu em 
seu Capitulo VI – Da Educação para o 
Trânsito-, diversas ações planejadas 
entre os órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito e de Educação da 
União, Estados e Municípios.

Uma questão importantíssima, e 
que também está prevista no Código, 
é o fortalecimento do Funset (Fundo 
Nacional de Segurança e Educação no 
Trânsito). Para viabilizar essa resolução 
é necessário dinheiro, e aqueles 5% dos 
valores das multas arrecadadas têm 
que chegar lá na ponta, nas escolas 
públicas. Todos nós conhecemos a pe-
núria em que se encontram as escolas 
públicas brasileiras e, sem recursos 
para o treinamento dos professores e 
monitores, não haverá como esse pro-
grama ser implantado.

Outra medida necessária e funda-
mental para a solução dessa tragédia 
nacional é a imediata transformação do 
Denatran em autarquia, dando ao órgão 
a independência política e os recursos 
necessários para ele se organizar e 
contratar especialistas para a gestão do 
trânsito brasileiro. É uma área técnica, 

complexa, que 
abrange diversas 
especialidades 
do conhecimen-
to humano, e 
não pode fun-
cionar como vem 
funcionando hoje. Já existe projeto de 
lei tramitando no Congresso em fase 
final, basta aprovar.

Gostaria ainda de fazer algumas 
proposições que se somariam às ações 
do governo. Por exemplo: quanto à 
utilização do cinto de segurança no 
banco traseiro, previsto no Artigo 65.  O 
passageiro não usa e o agente não fisca-
liza. Exigir da indústria automobilística 
a colocação de cintos apropriados e a 
fiscalização rigorosa já reduziriam em 
muito a gravidade dos acidentes e as 
fatalidades. Neste caso, não precisa 
fazer e nem mudar a lei, ela já existe.

Todas as ações positivas do governo  
necessitam ser defendidas com mui-
ta força por todos aqueles que têm 
compromisso com a vida e querem 
estancar essa violência diária a que está 
submetida sociedade. Neste contexto, 
os meios de comunicação exercem 
papel fundamental e necessário no 
esclarecimento da sociedade sobre 
as propostas e sobre as posições dos 
nobres deputados nas discussões que 
se seguirão. É uma oportunidade ímpar 
para reduzirmos esse vergonhoso nú-
mero de acidentes e mortes no trânsito 
e a sociedade não pode ser induzida a 
erros por alguns movimentos que se 
autodenominam “Democráticos”  e 
da “Paz no Trânsito”, e que a título de 
defenderem  os “direitos” dos cidadãos, 
flexibilizam os limites de velocidade, o 
índice de alcoolemia e o processo de 
fiscalização.

A sorte está lançada e cabe à socie-
dade decidir o que ela quer. Ou reduz o 
número de acidentes e os custos deles 
decorrentes, ou continuaremos todos 
pagando a conta e vendo os nossos 
hospitais abarrotados de acidentados. 
Um país carente de recursos como o 
nosso não pode se dar ao luxo continuar 
perdendo R$ 30 Bilhões/ano, com aci-
dentes de trânsito. Esse dinheiro falta 
na educação, na saúde e na  infra-estru-
tura. Depois, não adianta reclamar.

Não custa relembrar que as socieda-
des que resolveram os seus problemas 
de trânsito só o fizeram com altos in-
vestimentos em educação, rígida fisca-
lização e rigorosas penas. Portanto, se 
não quisermos ser lembrados no futuro 
como a sociedade que mais matava so-
bre rodas, devemos mudar radicalmen-
te e imediatamente as nossas atitudes 
frente a esse gravíssimo problema que 
se tornou o trânsito brasileiro.

Silvio Médici - Presidente

Abramcet (Associação Brasileira de 
Monitoramento e Controle Eletrônico
de Trânsito)
Av. Ibirapuera, 2.120,  
conjunto 53, cep 04028-001, 
Indianópolis, São Paulo/SP
Fonefax: (11) 5054-6510 
www.abramcet.com.br
abramcet@terra.com.br
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Silvio Médici, 
presidente da 
Abramcet

“Acho que os 
equipamentos 
não devem ser 
desligados. Os 
assaltos de-
vem ser com-
batidos com 
policiamento 

nas ruas, de forma ostensiva. O trân-
sito deve seguir a legislação, e não há 
nada nela que diga que estes equipa-
mentos possam ser desligados. Acho 
que eles devem 
ser mantidos li-
gados, por uma 
questão de se-
gurança para o 
usuário da via. 
Já a responsabi-
lidade pela segu-
rança do cidadão 
é da polícia, que 
deve estar nas 
ruas. Se os equi-
pamentos são 
desligados, cria-
se um outro pro-
blema. Acaba-se 
passando à população a sensação de 
impunidade. No Brasil é assim. Se 
adotarmos esta medida, é possível 
que durante o dia o motorista passe 
pelo equipamento com a mesma ve-
locidade que passou à noite. Assim, 
só continuaria aumentando o número 
de mortos.”

Roberto Scarin-
gella, presiden-
te da CET-SP 
(Companhia de 
Engenharia de 
Tráfego)

“O problema 
da segurança 
pública existe, 
mas isso não 
signi f ica que 

os motoristas devem desobedecer 
as regras de trânsito no período 
noturno. O semáforo vermelho 
e a sinalização que estabelece a 
velocidade permitida na via devem 
ser respeitados, sobretudo porque 
a maioria dos acidentes ocorre no 
período noturno. Os equipamentos 
de fiscalização eletrônica  (radares) 
existem para  flagrar os motoristas 
que infringem a velocidade  e o ro-
dízio. Já os chamados “caetanos”, 
que fiscalizam semáforo vermelho e 
invasão de faixa, são equipamentos 
com dispositivos fotográficos  que 
não funcionam à noite.”

Ailton Brasilien-
se, presidente 
da ANTP (Asso-
ciação Nacional 
dos Transportes 
Públicos)

“O que está 
acontecendo é 
que temos um 
grave problema 
de segurança 

pública, que estão querendo resol-
ver com algumas questões, como, 
por exemplo, com o trânsito. Em 
nenhum lugar do mundo se resol-

ve questões de segurança pública 
por meio do trânsito. Quando se 
constrói uma via, imagina-se a 
capacidade dentro do espaço, a 
necessidade de se colocar restri-
ções em função da geometria, uso 
e ocupação da via etc. No espaço 
urbano você tem curvas, aclives 
e cruzamentos. Desligar estes 
equipamentos, significa dizer que 
qualquer velocidade é permitida, e 
nenhuma geometria é assim. Por 
algum motivo, você tem que reduzir 
a velocidade, e não é porque hoje 
é dia par ou dia ímpar. A redução 
deve acontecer por alguma necessi-
dade de restrição da circulação. E, 
com o desligamento, abre-se mão 
da segurança no trânsito.”

Cristina Ara-
gon, analista de 
transpor tes e 
ex-superinten-
dente da SET 
(Superintendên-
cia de Engenha-
ria de Tráfego) 
de Salvador

“ E s t a m o s 
querendo curar 

a doença com o remédio errado. 
Acredito que é uma medida equivo-
cada. Na verdade, a gente tem uma 
questão de segurança pública. Se, 

COM A  ATUAL  ONDA DE  ASSALTOS, 
OS  EQUIPAMENTOS  ELETRÔNICOS 

DE  MONITORAMENTO DEVEM  
SER  DESL IGADOS À  NOITE?

Fotos Vacom
por exemplo, desliga-se radares que 
delimitam uma velocidade compa-
tível com a via, e você libera esta 
velocidade em função de assalto, 
aumenta-se o número de aciden-
tes de trânsito, que é uma grande 
causa de morte violenta. Isto não 
vai acabar com a violência, porque 
o ladrão, quando vai roubar uma 
pessoa, vai com um carro potente. 
Então, não é o fato de estar em ve-
locidade alta ou baixa que impedirá 
o assalto.  Ladrão não rouba nin-
guém com Fusquinha ou Chevette, 
eles têm carros potentes. E além 
disso, podem jogar pregos no chão, 

para furar pneus. 
Estão querendo 
remendar o Có-
digo de Trânsito 
com esta e outras 
aberrações, que, 
no final das con-
tas, só vão con-
seguir aumentar 
ainda mais o nú-
mero de mortos 
e seqüelados no 
trânsito.”

Fernando Di-
niz, engenheiro 
e coordenador 
do movimento 
“Prosseguir é 
Preciso”

“Cons i de ro 
que  o  des l i -
gamento das 
lombadas ele-
trônicas só vai 

propiciar o aumento da velocidade, 
e, conseqüentemente, dos aciden-
tes. Acho que o que traz a efetiva 
segurança para o motorista ou para 
o usuário das vias é a fiscalização 
ostensiva, uma fiscalização mais 
atuante da Polícia Militar ou da 
Guarda Municipal nos locais de 
maior risco. A lombada é colocada 
não em locais mais perigosos da 
cidade, e sim, nos locais onde as 
vias proporcionam maior risco, seja 
de velocidade ou por uma curva 
perigosa. Então, é neste momento 
em que o motorista tem que reduzir 
a velocidade, que acontece o assal-
to. Mas, se a cidade e as próprias 
autoridades constituídas já sabem 
que estes pontos são vulneráveis à 
ação dos assaltantes, então, que 
coloquem uma viatura para evitar 
isto. Agora, o que precisamos fa-
zer, é, de toda forma, preservar a 
vida não permitindo o aumento de 
velocidade.”
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Por Adriane Fonseca*

Não por acaso, a bicicleta é reco-
nhecida como um dos melhores 
meios de transporte do mundo. 

Além de ser veículo ambientalmente 
correto, seu uso incentiva a saúde e 
a boa forma. Os benefícios para os 
usuários, nas curtas e médias viagens 
(até 6 km), são imbatíveis. Ainda 
assim, faltam políticas concretas e 
investimentos públicos para garantir 
segurança aos ciclistas.

O Brasil é o terceiro produtor mun-
dial de bicicletas, perdendo para 
China e Índia. Com uma frota de 60 
milhões de unidades, o país tem hoje, 
de norte a sul, apenas 2.500 km de 
ciclovias implantadas.

Segundo dados do Ministério das 
Cidades, o Rio de Janeiro (RJ) é a 
cidade com a maior infra-estrutura 
instalada, com 140 km de ciclovias. 
Curitiba (PR) aparece em segundo 
lugar, com 120 km, seguida por Co-
lombo (PR), com 95 km.

Em São Paulo, que enfrenta um dos 
maiores desafios mundiais em ge-
renciamento de tráfego, a prefeitura 
criou o Pró-ciclista (Grupo Executivo 
da para Melhoramentos Cicloviários). 

BRASIL SUBESTIMA BICICLETA COMO VEÍCULO DE TRANSPORTE
No país  que é  o  te rce i ro  maior  fabr icante  do mundo,  fa l tam pol í t icas  públ icas  e  invest imentos  em in f ra-es t rutura para promover  a  c i rcu lação nas c idades

José Carlos da Silva e Bruno de Oliveira aguardam a parada do metrô paulistano para embarcar suas bicicletas

O grupo reúne representantes das 
secretarias de Transportes, Meio 
Ambiente, Esportes e Planejamento, 
com o objetivo de promover o uso da 
bicicleta como meio de transporte na 
cidade. Segundo o Pró-ciclista, São 
Paulo tem somente 19 km de ciclovias 
em parques, 4,5 km em ruas e 19,2 
km em construção.

De acordo com Laura Ceneviva, 
coordenadora do Pró-ciclista, o grupo 
não se concentra só na construção de 
ciclovias. O gerenciamento do tráfe-
go de bicicletas e a educação sobre 
os modos de circulação na capital 
também são focos de trabalho. “Os 
grandes percursos devem ser feitos 
por veículo motorizado, e, assim, 
os passageiros vão de bicicleta aos 
terminais de transporte coletivo, es-
tacionam lá e tomam o ônibus, trem 
ou metrô”, disse Ceneviva, sobre a 
intenção do Pró-ciclista.

Um dos maiores problemas de São 
Paulo, o espaço físico urbano, pode 
ser melhor aproveitado pela circula-
ção por meio de bicicletas, que utili-
zam menos espaço no sistema viário, 
explica a coordenadora. Para Cene-
viva, falta um órgão específico para 
se responsabilizar pelos percursos 

feitos à pé ou de bicicleta. “Acho que 
falta política pública no Brasil, mas, 
em meu entendimento, nosso grande 
problema é cultural. Nosso raciocí-
nio é sempre pautado pelos modos 
motorizados. O que precisamos é 
enxergar os modos não-motorizados 
como objeto de demanda e de gestão 
pública”, afirmou Ceneviva.

Desde fevereiro de 2007, o Metrô 
de São Paulo abriu, ainda que timida-
mente nos finais de semana, espaço 
para ciclistas fazerem a interligação 
com os trens do sistema. A circula-
ção de quem viaja de bicicleta pelos 
trens do metrô é permitida em vagões 
determinados. Segundo a assessoria 
do Metrô, os primeiros seis meses da 
experiência registraram a passagem 
de cerca de 400 ciclistas por final de 
semana nas estações da companhia.

A medida tem sido aprovada por 
ciclistas da cidade. “Esta integração 
é muito prática. Vou de bicicleta ao 
metrô, que é próximo da minha casa, 
e faço a maior parte do trajeto nos 
trens”, disse o estudante Bruno Abrão 
de Oliveira, morador da Zona Norte 
da cidade, que utiliza as linhas para 
chegar ao Parque do Ibirapuera, na 
Zona Sul. (*Colaborou Vanessa Teles)

Adriane Fonseca/Vacom

-:
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BRASIL SUBESTIMA BICICLETA COMO VEÍCULO DE TRANSPORTE
No país  que é  o  te rce i ro  maior  fabr icante  do mundo,  fa l tam pol í t icas  públ icas  e  invest imentos  em in f ra-es t rutura para promover  a  c i rcu lação nas c idades

De acordo com dados da última 
pesquisa Origem e Destino, realizada 
pelo Metrô de São Paulo, entre os 
anos de 1987 e 1997, a cidade de 
São Paulo registrou crescimento de 
19% na quantidade de viagens feitas 
de bicicleta, enquanto a Região Metro-
politana de São Paulo teve aumento de 
50% nas viagens.

No período entre 1997 e 2002 (últi-
ma pesquisa divulgada), o crescimen-
to no número de viagens se inverteu: 
a capital teve aumento de 140% nas 
viagens, enquanto a região metropoli-
tana registrou aumento de 106%.

O estudo demonstrou ainda que, 
ao longo dos anos, houve mudança 
no motivo das viagens de bicicleta na 
região. Em 1987, 59% delas foram 
feitas por motivos de lazer e saúde. Em 
1997, o trabalho no setor de serviços 
foi a maior razão das viagens, com 
34%. Já em 2002, a pesquisa cons-
tatou que o trabalho na indústria foi o 
que motivou 33% das viagens.

60 MIL VÃO
À FÁBRICA
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Por Victor Agostinho

Os equipamentos automáticos 
não-metrológicos utilizados 
nos sistemas de segurança no 

trânsito atuam, basicamente, para 
ajudar a conter veículos que avan-
çam a fase vermelha do semáforo ou 
param sobre a faixa de travessia de 
pedestres. Eles também fiscalizam 
a faixa ou pista de circulação exclu-
siva para determinado veículo e são 
indicados, ainda, para o controle do 
rodízio.

O sistema recebe este nome (não-
metrológico) porque é composto 
por equipamentos que não medem 
deslocamentos, mas limitam-se 
a registrar eventos de infrações. 
Após transmitidos ou coletados, os 
registros fotográficos são enviados 
a centros de processamento, sob 
responsabilidade da autoridade de 
trânsito local, que avalia, registro 
a registro, todas as condições da 
infração antes de gerar os autos de 
infração.

O diretor-técnico da Abramcet, 
engenheiro Arnaldo Marçula, elenca 
razões para utilização do sistema: 
“Aumenta a segurança viária, reduz 
o conflito entre pedestres e veícu-
los e produz registros fotográficos 
incontestáveis das infrações”.

Outra vantagem, resultado direto 
da implantação do sistema, é a me-
lhora no atendimento ao condutor 
e ao pedestre, por permitir que os 
agentes de trânsito concentrem-se 
nas atividades de orientação, e não 
somente na fiscalização.

Segundo Marçula, a implantação 
do sistema depende de uma série de 
avaliações técnicas, como o levanta-
mento dos pontos críticos que apa-
recem nas estatísticas de acidentes 
e desrespeito à sinalização.

“Havendo viabilidade técnica com-
provada, elabora-se projeto para 
instalação dos sistemas e é lançada 
a licitação. A empresa ganhadora 
instala o sistema e testa preliminar-
mente os equipamentos”, afirmou.

Muitas prefeituras, antes de come-
çar efetivamente a multar, instauram 
uma fase de testes, e, no lugar do 
aviso de infração, enviam um comu-
nicado informando que da próxima 
vez que o condutor desrespeitar as 
regras de trânsito será multado.

SAIBA COMO FUNCIONAM OS EQUIPAMENTOS NÃO-METROLÓGICOS
Principais vantagens do sistema são o aumento da segurança viária, a redução do conflito entre pedestres e veículos e os registros fotográficos incontestáveis das infrações

Uma longa relação de portarias 
e resoluções dá amparo legal aos 
sistemas automáticos não-metro-
lógicos. Nos últimos dez anos, a 
cada nova tarefa acrescentada ao 
sistema, novas definições foram 
estabelecidas.

Atualmente, o que permite funcio-
namento do sistema é a Resolução 
Contran 174, de 23/06/2006, que 
no seu artigo oitavo define: “Os 
sistemas automáticos não-metro-
lógicos de fiscalização poderão 
ser utilizados até a data que será 
estabelecida no Regulamento de 
Avaliação de Conformidade RAC do 
INMETRO, quando de sua expedi-
ção, desde que seu modelo tenha 
seu desempenho verificado pelo 
INMETRO, ou entidade por ele acre-
ditada, ou por entidade autônoma 
com capacitação técnica e atenda 
aos requisitos especificados pelo 
órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via.”

RESOLUÇÃO AMPARA
FUNCIONAMENTO

O RAC ainda não foi expedido, de 
forma que os gestores de trânsito e 
fabricantes têm todo amparo legal 
para operar e instalar os equipamen-
tos não-metrológicos de fiscalização 
de trânsito autorizados pelo Contran 
e fiscalizados a qualquer tempo pe-
los Ipem’s estaduais, até que seja 
publicada uma nova orientação legal 
para os equipamentos.

Material didático

A Abramcet preparou e está dis-
tribuindo entre seus associados 
material ditático que explica o 
funcionamento dos sistemas auto-
máticos não-metrológicos. No CD 
gravado, há um histórico da legisla-
ção, com todas as datas, portarias 
e resoluções.

Na página da Abramcet (www. 
abramcet.com.br) é possível tam-
bém baixar o arquivo, que está em 
PPS (PowerPoint).

Registros fotográficos feitos pelos sistemas automáticos não-metrológicos de fiscalização
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Adriane Fonseca

Oego mascu-
lino é o novo 
a l v o  d a s 

campanhas de 
trânsito. Após a 
iniciativa austra-
liana, veiculada 
em junho do ano 
passado, que 
sugeria que ho-
mens velozes no 
trânsito tinham 
pênis pequeno, 
é a vez de uma 
campanha brasi-
leira mexer com 
o imaginário dos 
motoristas im-
prudentes.

Para conscien-
tizar conduto-
res a respeito 
do perigo das 
atitudes incon-
seqüentes no 
trânsito, o gru-
po de comuni-
cação RBS, que 
atua na região 
sul do Brasil, 
lançou a cam-
panha “Violên-
cia no Trânsito: 
Isso tem que ter 
fim”, que utiliza 
a ironia como 
fórmula princi-
pal, e satiriza a 
masculinidade 
daqueles que 
desrespeitam as 
leis de trânsito.

O alvo da cam-
panha foi definido após a divulgação 
de pesquisas que revelaram que os 
homens jovens são os que mais se 
envolvem em acidentes de trânsito 
com morte, de acordo com Lucia 
Bastos, diretora de marketing corpo-
rativo do grupo RBS.  Segundo dados 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), 400 mil jovens com menos 
de 25 anos morrem anualmente em 
todo o mundo, em decorrência de 
acidentes de trânsito. Destes, cerca 
de 70% são homens.

A campanha foi divida em duas 
etapas de veiculação. Na primeira, o 
grupo divulgou um vídeo publicitário 
comparando as “cabeçadas” de ani-

CAMPANHA FOCA O EGO MASCULINO
Em iniciativa do grupo RBS, belas atrizes zombam dos homens que correm no trânsito

200 mil adesivos da campanha foram distribuídos nas blitze

mais machos (gnus, búfalos e bodes, 
entre outros), durante a disputa por 
fêmeas, com as colisões que aconte-
cem no trânsito.

Na fase atual, três jovens atrizes cri-
ticam o comportamento dos homens 
que dirigem em alta velocidade, avan-
çam o sinal ou “colam” na traseira do 
carro que está à frente. Com apelo 
sensual, Juliana Didone, Sheron Me-
nezes e Luli Miller, comparam ações 
do trânsito à vida sexual do motorista. 
Na peça publicitária de Didone, por 
exemplo, é veiculada a mensagem: 
“Se o cara é rapidinho no trânsito, 
deve ser rapidinho em tudo”.

Para Lucia Bastos, a vaidade 

Fotos Divulgação/RBS

As atrizes Luli Miller (esq.) e Juliana Didone brincam com o público masculino e criticam os que desrespeitam semáforo e correm demais

do jovem foi 
decisiva na 
definição da 
nova aborda-
gem do as-
sunto. “Não 
q u e r í a m o s 
u m a  c a m -
panha como 
todas as ou-
t r a s ,  p o i s 
pretendemos 
mudar com-
portamentos. 
B u s c a m o s , 
e n t ã o ,  u m 
enfoque para 
sensibi l izar 
o jovem, que 
tem o carro 
c o m o  u m a 
extensão da 
masculinida-
de, do ‘tudo 
pode’”, dis-
se.

“ T e m o s 
conseguido a 
adesão de ta-
xistas, empre-
sas de ônibus 
e familiares 
de vítimas de 
trânsito. Tal-
vez não pos-
samos quanti-
ficar, mas não 
temos dúvidas 
de que a cam-
panha está 
mobilizando e 
tendo uma in-
fluência posi-
tiva”, afirmou 
a diretora.

A campanha conta com quatro 
vídeos e está sendo exibida desde 
dezembro, nas emissoras de tele-
visão e rádio, e nos jornais online 
e impressos do grupo. Cerca de 
200 mil adesivos com o slogan da 
campanha, “Correr é o fim!”, foram 
distribuídos em blitze feitas nas ci-
dades de Porto Alegre e Florianópo-
lis, em datas próximas de feriados, 
quando se intensifica o tráfego nas 
estradas.

O grupo RBS gastou cerca de R$ 
400 mil com a campanha, incluindo 
a gravação dos filmes, a produção 
de camisetas e adesivos e as pan-
fletagens.


