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Introdução: A Organização Mundial de Saúde estabelece que o conjunto de fatores
sociais, econômicos, políticos e culturais, que se combinam, em conjunturas
específicas, resultam em sociedades mais ou menos saudáveis. Nos últimos anos,
milhares de pessoas foram vítimas da violência urbana. Atuando para a mudança desta
realidade a equipe do projeto “Educação no trânsito: ferramenta para a vida” aderiu à
campanha coordenada pela Polícia Rodoviária. Ações de conscientização foram
realizadas no dia 25/09/10, na BR 381, no bairro Horto, Ipatinga, Minas Gerais, sendo
veiculadas informações sobre o transporte seguro de crianças, multas e penalidades
para os infratores. Objetivo: Evidenciar a importância da mobilização social para
alcançar a segurança no trânsito promovendo a redução das perdas sociais, econômicas
e ambientais. Além disso, difundir na academia as ações desenvolvidas pelo
UnilesteMG através do projeto de extensão “Educação no trânsito: ferramenta para a
vida”.

 Metodologia: Implementou-se análise das atividades realizadas pela equipe do projeto
de extensão “Educação no trânsito: ferramenta para a vida” no dia 25/09/2010. Foram
analisados aspectos relativos à importância e contribuição de cada um dos parceiros: 
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UnilesteMG), Polícia Rodoviária de
Trânsito, Centro Regional de Referência e Atenção à Saúde do Trabalhador (CEREST
– Ipatinga), Organização Não Governamental – Pessoas Interessadas em Mudanças
(ONG – PIM) e Usina Siderúrgica de Minas Gerais (USIMINAS). Foram também
identificados aspectos positivos e negativos, buscando aperfeiçoar os procedimentos
em ações similares.

 Resultados: A equipe do projeto “Educação no trânsito: ferramenta para a vida” aderiu
à proposta de conscientização da Polícia Rodoviária de Trânsito sobre o transporte
seguro de crianças, contribuindo com panfletos educativos. A partir daí, buscou outros
parceiros, tais como a ONG – PIM, que colaborou na confecção de lixeiras veiculares
com mensagens sobre o descarte do lixo doméstico. O CEREST – Ipatinga viabilizou
uma equipe de enfermagem que informou os condutores quanto ao controle do stress.
Colaboradores voluntários da USIMINAS distribuíram os panfletos explicitando a
relevância da temática para todos os segmentos sociais. O UnilesteMG também
providenciou outdoor com o tema da campanha e divulgou com antecedência na mídia
impressa e eletrônica as ações que seriam realizadas, data e local, oportunizando uma
mobilização ainda mais consistente.  Um ponto negativo foi a limitação do tempo de
contato com o motorista imposta pela alta circulação na BR 381. Os aspectos positivos
foram a boa receptividade da população  não ocorrendo nenhum imprevisto e/ou
dificuldade. Além disso, a coordenadora do projeto teve a oportunidade de participar
de entrevista no rádio onde foram discutidas as  medidas para a prevenção de sinistros
veiculares. Conclusão: Os resultados denotaram a importância da mobilização social
para se alcançar eficácia na resolução das questões socioambientais. Entende-se que o
trabalho demanda continuidade visando à formação de cidadãos pró-ativos em relação
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à gestão do trânsito urbano e rural através de treinamentos educativos. 
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