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Obrigatoriedade do uso do cinto de segurança
completa 21 anos e conscientização ainda é um desafio
Quase 70% dos passageiros de bancos traseiros que morreram em acidentes nas rodovias brasileiras estavam sem cinto de segurança
Uma pesquisa realizada
pela Agência de Transporte
do Estado de São Paulo (ARTESP) sobre o uso do cinto
de segurança nas rodovias,
mostrou números preocupantes. Descobriu-se que 53%
dos passageiro que transitam
no banco traseiro, 15% dos
passageiros no banco dianteiro e 13% dos motoristas não

usam cinto de segurança. O
mesmo levantamento expôs
que, de 2012 a 2014, 69,4%
dos passageiros de bancos traseiros que morreram em acidentes nas rodovias estavam
sem cinto de segurança. As
vítimas fatais no banco da
frente de passageiro sem cinto chegam a 38,4% e a 50,1%
quando falamos dos motoris-
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tas. Não à toa, o não uso do
cinto está elencado entre os
principais fatores de risco à
segurança viária no Plano Global da ONU.
Porém, nem dados como
esses, nem a noção do grave
risco que corre quem se desloca sem o dispositivo foram
suficientes para, 21 anos depois de ser determinado como

obrigatório em todo território
nacional, conscientizar motoristas e passageiros sobre a
importância do uso do cinto de
segurança. Esse ainda é um
desafio a ser superado, o que
torna campanhas com essa finalidade uma necessidade
constante.
Para Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em
trânsito da Perkons, educação para o trânsito é essencial para conscientizar e melhorar esse cenário. “Cada
cidadão precisa exercer seu
protagonismo no trânsito
para que as ruas e vias do
Brasil e do mundo se tornem
mais seguras. Movimentos
como a Década de Ação
pela Segurança do Trânsito,
estabelecida pela ONU, entre tantas outras, só terão
sucesso com a adesão consciente de cada um de nós. É
preciso que todos entendam
que atitudes simples, como
usar cinto de segurança, salvam vidas. Campanhas de
educação e conscientização
sempre auxiliam nesse objetivo”, enfatiza Campos.
Sentindo na pele

Com o objetivo de conscientizar motoristas e passageiros para a importância do uso
do cinto de segurança, a ARTESP elaborou uma série de
ações educativas. Entre elas,
foi desenvolvido um simulador
de impacto. Ao passar pela
experiência do simulador a
pessoa vivenciava a força do
impacto de uma batida (o
equipamento simulava o choque de uma colisão a 5 km/h),
e mesmo à baixa velocidade
ampliava a sensibilidade para
a importância do uso do cinto
de segurança.
O equipamento foi usado
entre 2016 e 2017, passou
por 50 municípios do estado
de São Paulo e contou com

a participação de mais de 30
mil pessoas. Segundo a ARTESP ações como o do simulador de impacto têm por
objetivo consolidar um pensamento coletivo para diminuir, cada vez mais, negligências, imperícias e imprudências no trânsito.
213 mil multas em 2017
A falta do uso do cinto de
segurança gerou 213.356 infrações nas rodovias federais em 2017, segundo dados
da Polícia Rodoviária Federal. Destas, 143.913 foram
pela falta de uso do dispositivo pelo condutor e 69.443
pelos passageiros.
A responsabilidade legal da
utilização do cinto de segurança é do condutor, que deve
conscientizar, orientar, observar e cobrar o uso do item por
parte de todos os ocupantes
do veículo.
A penalidade para o motorista quando um passageiro é flagrado sem o cinto de
segurança é a mesma quando o próprio condutor está
sem ele, resultando em uma
infração grave sujeita à multa no valor de R$ 195,23, retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator e 5
pontos na carteira, conforme
artigo 167 do CTB.

Dos amigos Wagner e Gabriel
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Sonho da casa própria – como realizar em 2019?
Entre as prioridades dos
brasileiros, uma com certeza
ainda se destaca: a realização
do sonho da casa própria.
Contudo, em muitos casos, a
busca por esse objetivo se tor-

na um pesadelo, levando a
pessoa ao endividamento. Por
isso a necessidade de reforçar a importância de se planejar essa compra.
O mercado oferece atual-

mente muitas opções para
quem quer adquirir um imóvel ou um terreno para construir, contudo é importante
entender se a conta se adequa a realidade financeira da
pessoa. Segundo o educador
financeiro Reinaldo Domingos, para quem quer realizar
esse sonho a melhor alternativa é ter dinheiro para comprar o imóvel ou terreno à vista, pois não se paga juros.
“Infelizmente, pagar à vista
não é a realidade para a maioria dos brasileiros; como segunda opção, para quem não
tem urgência em mudar e tem
disponibilidade de uma verba
de investimento mensal, recomendo planejamento, que pode
ser feito por meio de financiamento, ou mesmo compra de
um terreno para construção”,
explica o educador financeiro
Reinaldo Domingos.
Construir ou
comprar pronta
Para Eufrásio Humberto
Domingues, fundador do Grupo Realibras/Conspar, o momento é ótimo para quem
quer realizar o sonho da casa
própria. “Depois de um período de recessão, vemos um
princípio de aquecimento da
economia, assim, os preços
ainda estão convidativos para
quem quer realizar o sonho
da casa própria.
O fundador do Grupo Realibras/Conspar conta que a
compra de terrenos em loteamentos pode proporcionar alguns benefícios, como o fato
que pagar um custo inicial
muito mais baixo e poder após
adequar a construção a capacidade de pagamento. Além
disso, se pode construir com

um projeto que supra a expectativa que elaborou.
Como financiar
Para quem quer realizar
um financiamento, o educador financeiro alerta que é
fundamental ter em mente
que se estará contraindo uma
dívida de valor, que deverá
ser honrada mensalmente, e
que existem os juros. Por
isso, muito cuidado ao analisar os contratos.
“Outro alerta que sempre
faço é que um grande problema que impede a realização
do sonho de uma casa própria
são as dívidas sem valor.
Aquelas contraídas nas compras de produtos e serviços
que, muitas vezes, não agregam valor. Estas acabam desequilibrando o orçamento financeiro mensal e, com isso,
perde-se o foco no bem de
valor, que é a casa”, detalha
Domingos.
Independente dos cuidados a serem tomados e como
se realizará esse sonho, um
ponto que todos concordam
é que o momento é positivo
para que deseja realizar o
sonho da casa própria. Com
a ressalva que esse deve ser
feito de forma estruturada,
para não ocasionar dívidas
que não se possa honrar e
com isso a inadimplência.

Leia e anuncie
no Jornal Folha de Santa
Cruz: Ligue
no 3372-7961
ou 99717-2290
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EXTRATO DE LEIS
LEI Nº 2430 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Institui o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO como meio oficial de comunicação dos atos normativos e administrativos do Município
de São Pedro do Turvo.
LEI Nº 2431 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Autoriza do Poder Executivo a doar imóvel ao Serviço Autônomo da
Água e Esgoto - SAAE, para construção de sua sede.
LEI COMPLEMENTAR Nº 2432 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Altera as atribuições dos cargos de Lançador e de Fiscal de Tributos
do Município de São Pedro do Turvo, constantes do Anexo IX, da Lei
Complementar nº 1.944, de 12 de janeiro de 2009 e dá outras providências.
LEI Nº 2433 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre a alteração do Artigo 3º da Lei nº 1.828 de 22 de
Novembro de 2005 que versa sobre a instituição do Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural.
LEI COMPLEMENTAR Nº 2434 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.
Dispõe sobre alteração do anexo II, mais especificamente do número
de cargos/empregos públicos de Agentes Comunitários, conforme Lei
Complementar nº 1944 de 12 de Janeiro de 2009, com alteração feita
pela Lei nº 2.142, de 05 de junho de 2012, e dá outras providências.
OBS: As Leis na íntegra encontram-se afixados no local de costume
na sede da Prefeitura Municipal de São Pedro do Turvo, situada na Rua
Garcia Braga, 93, Centro, São Pedro do Turvo-SP, para conhecimento
de todos.
São Pedro do Turvo, 07 de janeiro de 2019.
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EXTRATO DE DECRETO
1 - DECRETO Nº 1.968, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - DISPÕE SOBRE
A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
2 - DECRETO Nº 1.869, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 - DISPÕE SOBRE
A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO
TURVO-SP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Este Decreto está afixado na íntegra, no quadro de avisos, no saguão da Prefeitura Municipal, conforme Artigo 99 da Lei Orgânica Municipal.
P. M. Espírito Santo do Turvo, de 07 de janeiro de 2019.
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