PROGRAMA: JUSTIÇA, CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA
OBJETIVO 1040: Promover a Redução da violência no trânsito das
rodovias federais.
Caracterização:

O Brasil optou pelo modal rodoviário de transporte como elo de integração
nacional, trânsito de pessoas, cargas, bens e serviços. O tráfego nas rodovias
federais é composto por um cenário complexo de usuários de diferentes perfis
cabendo ao Estado a responsabilidade de promover ações de conscientização
para o trânsito seguro. Os acidentes envolvendo veículos impactam a
sociedade em diversos aspectos, seja por sua relevância emocional, uma vez
que ceifa vidas e traumatiza famílias permanentemente, seja pelo viés
econômico relacionado ao alto custo da prestação de socorro, tratamento e
auxílio previdenciário às vítimas que não raramente restam incapacitadas para
o trabalho ainda muito jovens e ativas.
Cientes dos impactos negativos decorrentes da violência no trânsito, o Brasil se
comprometeu a reduzir o número de acidentes graves e mortos nas rodovias
federais de todo o território nacional através da ampliação da fiscalização, das
ações de conscientização e educação para o trânsito realizadas pela Polícia
Rodoviária Federal. Desta forma, manisfesta seu alinhamento junto à
Organização das Nações Unidas que preconizou a redução do número de
vítimas de acidentes de trânsito em todo o mundo até 2020, por entender seus
incalculáveis prejuízos.
A Polícia Rodoviária Federal optou por atuar de forma preventiva neste
contexto através de uma metodologia de análise estatística das características
dos acidentes registrados em seus sistemas. Sabendo da existência de fatores
e circunstâncias determinantes para a ocorrência de determinados tipos de
acidentes e priorizando evitar os acidentes graves, a PRF desencadeia uma
série de ações específicas para evitar novas ocorrências. Dentre essas ações
está o direcionamento do policiamento com foco nas infrações de trânsito com
maior risco de incidirem em acidentes e mortes, a exemplo das ultrapassagens
proibidas e excesso de velocidade. A ampliação da fiscalização de veículos e
de pessoas também visa impedir o tráfego de condutores inabilitados, sob a
influência de álcool e outras drogas, assim como busca evitar a circulação de
veículos irregulares. A formação dos futuros condutores também é impactada
por ações de educação para o trânsito junto às crianças e adolescentes. O
trabalho é realizado no ambiente escolar e com atividades lúdicas como teatro
e música, e interdisciplinares utilizando conceitos de física, química,
matemática e artes para abordar a temática da violência no trânsito.

