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Antes de pegar a estrada,
o condutor deve verificar
a documentação e as
condições gerais do veículo;
na estrada, prudência e
respeito às leis de trânsito
Antes de pegar a estrada, o moto
rista precisa garantir que o automóvel
esteja em ordem para prevenir ris
cos e inconvenientes. “Além da ma
nutenção preventiva (pneus, freios,
água, farol, bateria), é importante ve
rificar os equipamentos de segurança
(triângulo, macaco) e conferir o fun
cionamento dos cintos de segurança
dianteiros e traseiros”, explica Vi
viane. Ela recomenda ainda que se
deve reservar um tempo para fazer o
check-list de viagem específico para
o automóvel (ver boxe abaixo).

Com chuva ou
neblina, reduza
a velocidade
e mantenha
o farol baixo

A coordenadora da Artesp destaca que
as crianças precisam estar sempre no banco
traseiro e com cinto de segurança, de acor
do com a idade, afivelado, antes de o con
dutor dar a partida no carro. A mesma
orientação vale para os Pets. “Isso evita que
o motorista se distraia e acabe colocando
todos em risco. E a bagagem também pre
cisa fica acomodada no porta-malas. Numa
eventual colisão, objetos soltos dentro de
carro podem se projetar e atingir a nuca dos
passageiros causando ferimentos graves”
(ver boxe à direita).
Neblina e serra – É preciso verifi
car se a documentação, do condutor e do
veículo, está em dia e respeitar as regras de
trânsito. Outro item fundamental é a pru
dência ao volante para que a viagem seja
prazerosa e sem sustos, salienta Viviane.
“Nunca canso de falar e continuarei a repe
tir para o motorista não beber se for dirigir
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Ckeck-list de viagem
• Itens básicos de segurança: macaco,
triângulo e chave de roda em
condições adequadas; testar cintos de
segurança, principalmente os traseiros
• Pneus: calibrar, balancear
• Rodas: alinhar
• Verificar: freios e bateria
• Luzes do farol e dos freios (lâmpadas
e fusíveis do carro)
• Níveis de água dos limpadores e do
radiador (se a temperatura estiver bem
baixa, usar aditivo)
• Vidros: palheta em bom estado (o frio
resseca a borracha); limpar vidros 		
(internos e externos) com mistura de
álcool e água para melhorar visibilidade

• Verificar: nível do óleo, filtro de ar,
suspensão, alternador
• Carro flex: checar motor de partida;
no inverno, recomenda-se abastecer o
reservatório com gasolina aditivada

e respeitar o limite de velocidade. O velo
címetro a 130 km/h quando o limite é 100
km/h resulta numa pequena diferença no
tempo total da viagem, mas representa um
risco exponencial de acidente. Não com
pensa!”, alerta Viviane.
Outra recomendação é usar o celular
“somente para gravar antecipadamente os
telefones de emergência das rodovias (o
0800) em que for trafegar ou para definir
o trajeto da viagem. Uma vez afixado no
painel do veículo, não se deve mais pôr as
mãos”. Se o motorista estiver viajando sozi
nho e o celular tocar, deve-se seguir até um
local seguro (posto de serviço ou policial)
antes de atender. “O acostamento é apenas
para emergência”, salienta Viviane.
Outra providência importante: calibrar o
estepe e verificar se a palheta está em bom
estado, já que a época é propícia à chuva e
neblina, e a borracha da palheta tende a endu
recer no inverno. “Em trechos de serra, com
chuva ou neblina, reduza a velocidade por
prudência. Lembramos que o limite de veloci
dade (colocado nas placas) é o máximo permi
tido e é calculado de acordo com o perfil do
trecho da rodovia e para condições normais”.
Em caso de neblina, a coordenadora
orienta “manter o farol baixo, que deve ser
ligado no momento em que o motorista sai
de casa; o farol alto dispersa a luminosidade
e piora a visibilidade. Se tiver ar-condicio
nado, acionar o desembaraçador dos vidros.
Ficar atento a barulhos externos para se pre
caver de eventualidades que estejam à frente
e fora do campo visual”. Por fim, Viviane
sentencia: “É prudente tratar com carinho a
própria vida e a dos demais”.
Claudeci Martins
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Acomodação correta
no veículo
Criança
• Até um ano viaja no bebê conforto
• De 1 a 4 anos é acomodada na cadeira
de segurança
• Até 10 anos fica no assento de elevação
(buster) para evitar machucar o
pescoço numa eventualidade
• Demais ficam presos com cinto
de segurança
Bagagem
• Acomodar bagagem no porta-malas
de forma segura ou no compartimento
superior (se o veículo tiver)
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ara quem vai viajar de carro nas
férias de inverno, a Agência de
Transporte do Estado de São Paulo
(Artesp) recomenda alguns cuidados
que podem ser decisivos para que o
passeio possa ser aproveitado de
forma segura e tranquila. A coorde
nadora da Artesp, Viviane Riveli,
lembra que “a viagem começa antes
mesmo de sair de casa”. A primeira
orientação é planejar o trajeto com
antecedência, definir as paradas no
caminho para abastecimento do veí
culo e descanso, especialmente se
estiver viajando com criança e bicho
de estimação. Outra providência:
estimar as despesas para a viagem.
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Artesp recomenda cuidados aos
motoristas nas férias de inverno

Pet
• O pet viaja dentro da caixa de transporte
que fica segurada pelo cinto, ou o
animal é preso diretamente no cinto
de segurança apropriado
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