Acidentes
Automobilísticos

PARE

Dicas Preventivas

DIRIJA COM SEGURANÇA
Os acidentes de trânsito, em especial os
que envolvem motociclistas, lideram o
ranking dos atendimentos realizados pelo
Corpo de Bombeiros em Minas Gerais
provocando a morte de muitas pessoas.
Porém, esses acidentes poderiam ser
evitados com pequenos cuidados.
Siga as dicas do Corpo de Bombeiros e
ajude a preservar a sua vida.
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O Corpo de Bombeiros conta
com você como parceiro na
prevenção de acidentes
automobilísticos

@bombeiros_mg
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EQUIPAMENTOS
DE SEGURANÇA
Cinto de segurança, airbag, cadeirinha
infantil e capacete, se bem utilizados,
minimizam ferimentos em caso de
acidente.
Compre um novo capacete quando
sofrer impactos em um acidente ou caso
ele caia de uma grande altura. A vida útil
desse equipamento é de três anos, já a
viseira deve ser trocada periodicamente.
Não esqueça da haste corta-linha.
Adquira equipamentos certiﬁcados pelo
Inmetro.

Respeite a Lei Seca. Jamais conduza
o veículo sob efeito de bebida alcoólica ou drogas.
Não dirija quando estiver cansado ou
se o tempo não apresentar condições
favoráveis, com chuva ou neblina.

EM CASO DE ACIDENTES
Sinalize o local a uma distância de pelo
menos 200 metros. Isso evita outros
acidentes.

Respeite os limites de velocidade.
Preserve a sua vida.

Se houver vítimas, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar
pelo telefone 193.

Mantenha a calma ao volante. Evite
falar ao celular e ﬁque atento à sinalização.

Não execute os primeiros socorros se
você não for treinado, isso pode
agravar a situação da vítima.

Use o cinto de segurança, inclusive no
banco de trás. O acessório é um
grande fator de prevenção de mortes
nas estradas.

DICAS DE TRÂNSITO

Planeje a sua viagem, incluindo nela,
períodos de descanso. Preﬁra viajar
de dia, quando a visibilidade é melhor.

Respeite a sinalização de trânsito
(faixas de pedestre e de retenção).
Faça a manutenção periódica do
veículo. Pneus, limpador de parabrisas, combustível, óleo, pastilhas
de freio e motor são alguns dos ítens
que devem ser checados constantemente.
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