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RESPEITO AO
PEDESTRE E CICLISTA



As vias, pelas quais transitam todos os tipos de
modais (ônibus, caminhões, carros,
motocicletas, bicicletas e também os
pedestres) são, reconhecidamente, espaços
democráticos que devem ser compartilhados
por todos. Da mesma forma, direitos e deveres
devem ser distribuídos de igual modo para
que um modal não prevaleça sobre o outro.

Quando se pensa nos meios de transportes
utilizados, consequentemente os veículos
motorizados sempre oferecem alguma
proteção para seus condutores e passageiros.
Já para os ciclistas e pedestres esse tipo de
proteção não existe e sua integridade física
depende, também, do comportamento de
quem está se utilizando dos outros modais.
Eles são, portanto, a parte mais vulnerável, a
que está exposta aos maiores riscos e sofrem
as graves consequências em casos de
acidentes.

Dia do Pedestre e Dia do Ciclista:
o respeito deve ser mútuo

Respeitar – sempre – a faixa de pedestres;
Estar atentos e verificar se, por exemplo,
não há pedestre ou ciclista quando sair em
marcha à ré;
Nunca atravessar se o semáforo estiver
aberto para pedestres;
Reduzir a velocidade nas proximidades de
escolas e hospitais ou em áreas de grande
fluxo de pessoas.

Por isso, a regra e clara e cumpri-la traz apenas
benefício. No trânsito, os maiores devem
respeitar os menores, os motorizados zelar
pelos não motorizados e todos devem zelar
pela segurança do pedestre. 
 

Ao procederem assim, mais do que
cumprirem as regras, estarão fazendo ‘a
melhor escolha, aquela que pode salvar vidas
no trânsito.

Condutores e motociclistas devem:



Transporte de
animais
Assim como o transporte de crianças dentro do carro
merece um cuidado especial por parte dos motoristas,
o deslocamento de animais domésticos em veículos
também segue algumas regras que resultam em mais
segurança. O mais correto é transportar animais de
estimação dentro do veículo, no banco de trás ou no
porta-malas, em uma caixa de transporte ou em uma
gaiola, conforme a espécie, sempre com atenção para
não prejudicar a visibilidade do motorista e cuidado
com o conforto e a segurança do animal.

Transportá-los nos bancos dianteiros, soltos dentro do
carro ou até no colo de um passageiro, além de
perigoso, é contra a lei e resulta em infração, com
perdas de pontos na carteira e multa. Animais soltos
podem pular pela janela, desviar a atenção do
motorista e causar acidente.

O uso de acessórios protege contra lesões provocadas
por paradas ou por desvios bruscos, nas quais o animal
pode se machucar ou ferir outras pessoas. Existem
equipamentos e cuidados especiais para cada tipo de
animal. Confira a lista:

Cães
Grades (indicado para
animais de grande porte),
caixas de transporte
(ideais para viagens
longas) ou cintos e
coleiras, que ficam presos
ao cinto de segurança do
carro. Nesse caso, a
recomendação é o uso da
coleira peitoral e nunca
prender com arames ou

cordas porque podem machucar ou mesmo
matar o animal.

Gatos

 Peixes

Devem ser transportados
apenas em caixas, pois se
assustam com facilidade,
são mais ágeis e difíceis
de socializarem.

Devem ser transportados
apenas em caixas, pois se
assustam com facilidade,
são mais ágeis e difíceis
de socializarem.

 Pássaros

Em gaiolas,  próprias para
viagem ou  cobertas com
um pano, para o animal
não se estressar com a
viagem.



Ponte Arquiteto Wilson Campos Júnior,
cartão postal do estado
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