
 Campanha “Ir e vir seguro” alerta para
cuidados nas estradas no período chuvoso
Ter 29 novembro

O Sindicato de Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg), em
parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais
(PMRMG), Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) lançaram, nesta terça-feira (29/11),
a campanha “Ir e Vir Seguro - no período das chuvas”.

É a primeira vez que a campanha é realizada no estado. O objetivo é monitorar os eventos em
consequência das chuvas e levar as informações para os parceiros envolvidos para dar agilidade
às soluções. A campanha será em três etapas, sendo a primeira com blitzes centralizadas em seis
regiões, outdoors nas principais saídas da capital, spot de rádio, e divulgação das informações
atualizadas no site do sindicato (https://setcemg.org.br/) e das demais instituições envolvidas.

“Queremos ser proativos. Como estamos nas estradas a todo momento, organizamos e articulamos
com os órgãos responsáveis pela segurança e trafegabilidade de nossas rodovias formas de
oferecer informações atualizadas para toda a população sobre as condições das estradas e ações
educativas para a prevenção”, explica o presidente do Setcemg, Gladstone Lobato.

Números

Pesquisa realizadas em rodovias nacionais e internacionais mostram que os acidentes de trânsito
crescem cerca de 25% em períodos chuvosos, em comparação ao tempo de estiagem. As
informações são de estudos acadêmicos de universidades brasileiras, americanas, asiáticas e
europeias. As chuvas são responsáveis também pelo aumento do número de incidentes físicos nas
pistas, a exemplo de buracos, rompimentos de aterros, deslizamentos de barreiras e outros.

Comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, o tentente-coronel Aleixo Junior reforça que
o principal objetivo da campanha é informar a população sobre as condições das rodovias durante
o período chuvoso, e,  assim, evitar acidentes.
 
"Nós criamos um mapa que pode ser acessado pelo site da Polícia Militar Rodoviária em que o
cidadão terá informações em tempo real de tudo sobre as estradas:  pontos de interdição total e
parcial, incluindo pontos que foram interrompidos em anos anteriores. Tudo para que o motorista
possa avaliar as condições e planejar a viagem com o máximo de segurança antes mesmo de sair
de casa", ressalta.  

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) estima 339 mm de chuva em
dezembro de 2022; 330 mm em janeiro e 177 mm em fevereiro de 2023 apenas em Belo Horizonte.
No Sul de Minas, região que mais chove no estado, a previsão é a de 255 mm em dezembro/22,
319 mm em janeiro e 187 mm em fevereiro/23. As informações de prévias meteorológicas indicam
que teremos chuvas acima da média histórica na virada deste ano com o próximo.

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.der.mg.gov.br/


Ocorrências

A segunda etapa da campanha será no início de janeiro e a terceira na semana que antecede o
Carnaval. O número de telefone para as informações de ocorrências será o 190, disponibilizado
pela Polícia Militar. Durante todo o período, o Setcemg e os parceiros vão manter a comunidade
informada com os alertas necessários.

A expectativa é a de que em prazo máximo de 2h as ocorrências de problemas nas vias sejam
conferidas pelos policiais militares e federais, pelos departamentos responsáveis pelas rodovias e
lançados nas plataformas de informação.

A gerente de Educação para o Trânsito do DER-MG, Rosely Fantoni, alerta que “os primeiros
pingos de chuva liberam óleo e resíduos que se acumulam no asfalto, deixando a pista
escorregadia. Por isso, o motorista deve ficar atento ao asfalto para evitar acidentes”.

A seguir, saiba dicas de como dirigir no asfalto molhado.

Para evitar a aquaplanagem (deslizamento do carro ao passar por um trecho levemente em
alta velocidade):

- Não andar com pneus carecas;

- Reduzir velocidade habitual;

- Manter pneus calibrados.

Práticas de direção defensiva:

- Transitar com faróis baixos, sob chuva ou neblina;

- Só ultrapassar se tiver segurança e visibilidade;

- Manter distância segura do veículo da frente;

- Manter os vidros limpos e as palhetas do limpador de para-brisas em bom estado de
conservação. 

Procedimentos em casos de alagamentos:

- Evite áreas alagadas e nunca tente atravessar os trechos alagados;

- Se for pego de surpresa, dirija devagar (para evitar que a água danifique o motor) até o local mais
alto que tiver e pare o veículo até a chuva passar;

- Se a água subir acima do meio da roda, tranque o veículo e saia do local imediatamente. Procure
se proteger longe de postes e árvores.


