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<p>�</p> <p>O tr�sito �feito pelas pessoas. E, como nas outras atividades humanas, quatro
princ�ios s� importantes para o relacionamento e a conviv�cia social no tr�sito.</p> <p>O
primeiro deles �a dignidade da pessoa humana, do qual derivam os Direitos Humanos e os
valores e atitudes fundamentais para o conv�io social democr�ico, como o respeito m�tuo e o
rep�dio � discrimina�es de qualquer esp�ie, atitude necess�ia �promo�o da justi�.</p>
<p>�</p>
<p>O segundo princ�io �a igualdade de direitos. Todos t� a possibilidade de
exercer a cidadania plenamente e, para isso, �necess�io ter equidade, isto � a necessidade
de considerar as diferen�s das pessoas para garantir a igualdade que, por sua vez,
fundamenta a solidariedade.</p> <p>�</p> <p>Um outro �o da participa�o, que fundamenta
a mobiliza�o da sociedade para organizar-se em torno dos problemas do tr�sito e de suas
consequ�cias.</p> <p>Finalmente, o princ�io da corresponsabilidade pela vida social, que
diz respeito �forma�o de atitudes e a aprender a valorizar comportamentos necess�ios
�seguran� no tr�sito, �efetiva�o do direito de mobilidade em favor de todos os cidad�s e a
exigir dos governantes a�es de melhoria dos espa�s p�blicos.</p> <p>Comportamentos
expressam princ�ios e valores que a sociedade constr� e referenda e que cada pessoa toma
para si e leva para o tr�sito. Os valores, por sua vez, expressam as contradi�es e conflitos
entre os segmentos sociais e mesmo entre os pap�s que cada pessoa desempenha. Ser
�veloz�, �esperto�, �levar vantagem� ou �ter o autom�el como status�, s� valores
presentes em parte da sociedade. Mas s� insustent�eis do ponto de vista das necessidades
da vida coletiva, da sa�de e do direito de todos.</p> <p>�preciso mudar.</p> <p>Mudar
comportamentos para uma vida coletiva com qualidade e respeito exige uma tomada de
consci�cia das quest�s em jogo no conv�io social, portanto, na conviv�cia no tr�sito. �a
escolha dos princ�ios e dos valores que ir�levar a um tr�sito mais humano, harmonioso,
seguro e justo.</p> <p>Em tudo o que fazemos h�uma dose de risco: seja no trabalho,
quando consertamos alguma coisa em casa, brincando, dan�ndo, praticando um esporte ou
mesmo transitando pelas ruas da cidade.</p> <p>Quando uma situa�o de risco n�
�percebida, ou quando uma pessoa n� consegue visualizar o perigo, aumentam as chances
de acontecer um acidente.</p> <p>Os acidentes de tr�sito resultam em danos aos ve�ulos e
suas cargas geram les�s em�pessoas.</p> <p>Nem �preciso dizer que eles s� sempre
ruins para todos. Mas Voc�pode ajudar a evit�los e colaborar para diminuir:</p> <p>Custa
caro para a sociedade brasileira pagar os preju�os dos acidentes. S� estimados em R$ 30
bilh�s/ano.</p> <p>Por isso, �fundamental a capacita�o dos motoristas para o
comportamento seguro no tr�sito, atendendo �diretriz da �preserva�o da vida, da sa�de e
do meio ambiente� da Pol�ica Nacional de Tr�sito.</p> <p>Dire�o defensiva ou dire�o
segura �a melhor maneira de dirigir e de se comportar no tr�sito, porque ajuda a preservar a
vida, a sa�de e o meio ambiente. Mas, o que �a dire�o defensiva? �a forma de dirigir que
permite a Voc�reconhecer antecipadamente as situa�es de perigo e prever o que pode
acontecer com Voc� com seus acompanhantes, com o seu ve�ulo e com os outros usu�ios
da via.</p> <p>A primeira coisa a aprender �que acidente n� acontece por acaso, por obra
do destino ou por</p> <p>azar. Na grande maioria dos acidentes, o fator humano
est�presente, ou seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose de
responsabilidade. Toda ocorr�cia tr�ica, quando previs�el, �evit�el.</p> <p>Ref. Funda�o
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