GRAVIDADE
LEVE
MEDIA
GRAVE
GRAVÍSSIMA
GRAVÍSSIMA X2
GRAVÍSSIMA X3
GRAVÍSSIMA X5
GRAVÍSSIMA X10
GRAVÍSSIMA X20
GRAVÍSSIMA X60

NOVO VALOR
R$ 88,38
R$ 130,16
R$ 193,23
R$ 293,47
R$ 586,94
R$ 880,41
R$ 1.467,35
R$ 2.934,70
R$ 5.869,40
R$ 17.608,20
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DOBRE AQUI

42.501

- Efetue revisões periódicas;
- Nunca dirija após ingestão de bebidas
alcoólicas;
- Utilize cinto de segurança;
- Esteja sempre ALERTA;
- Mantenha distância de segurança em regra de
2 segundos do veículo da frente;
- Adapte a velocidade às condições de
segurança;
- Antecipe-se e sinalize todas suas intenções;
- Evite freadas ou mudanças bruscas de
direção;
- Não confie cegamente em semáforos ou na
indicação de outros motoristas;
- Não revide a provocações no Trânsito,
SEJA VIVO!
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Somos todos responsáveis!
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COMO AGIR NOS CASOS DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS:

- Retire os veículos da via IMEDIATAMENTE
ou sinalize o local;
- Registre a Ocorrência, preferencialmente
acompanhado da(s) outra(s) parte(s) envolvida(s),
na companhia, batalhão ou base comunitária da
Polícia Militar mais próxima do local, de seu
trabalho ou de sua casa;
- Evite Discussões, anote Nome, RG e CNH e/ou
(Marca/Modelo, cor e Placas) do veículo e
Registre a ocorrência. Não há a obrigatoriedade
do comparecimento simultâneo de todos os
envolvidos;
- Registre a ocorrência no mais curto espaço de
tempo possível, preferencialmente com todas as
partes envolvidas presente;
- Caso os veículos não se locomovam LIGUE –
190.
- Registre todos os detalhes com relação ao
acidente, como horário, local exato com
referências, condições da via, sinalizações locais,
etc;
- Procure identificar pessoas que tenham
testemunhado o fato.
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CUIDADO!
Você sabia que existe infrações gravíssimas que causam
a suspensão imediata da CNH?
1. Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra
substância que determine dependência – R$ 2.934, 70 de multa
2. Recusar a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento para certificar influência de álcool ou outra
substância que determine dependência – R$ R$ 2.934, 70 de
multa
3. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a
via pública ou os demais veículos – R$ 293,47 de multa
4. Disputar corrida não autorizada – R$ 2.934, 70 de multa
5. Utilizar veículo para exibir manobra perigosa mediante
arrancada brusca ou arrastando pneus – R$ 2.934, 70 de multa
6. Em caso de acidente, deixar de prestar ou providenciar
socorro à vítima, de adotar providências para evitar perigo ao
trânsito ou de preservar local para perícia – R$ 1.467,35 de multa
7. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem capacete
de segurança, sem vestuário aprovado pelo Contran ou
transportando passageiro sem capacete – R$ 293,47 de multa
8. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor fazendo
malabarismo ou equilibrando-se em uma roda – R$ 293,47 de
multa
9. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando
criança menor de 7 anos – R$ 293,47 de multa
10. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em
mais de 50% – R$ 880,41 de multa
11-Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial - R$
293,47 de multa

7

COMO AGIR NOS CASOS DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS:

- Acione o socorro especializado - 193,
transmitindo local exato, tipo de acidente e o
número de vítimas;
- Procure informar a condição visual que as
vítimas se encontram;
- Sinalize e isole o local com os meios
disponíveis para evitar outros acidentes;
-Acione a Polícia Militar - 1 9 0;
- Não mexa ou transporte à vítima, exceto
quando for necessário para a manutenção de
sua vida e com equipamentos para sua
imobilização;
- Procure acalmar a vítima e peça para que
permaneça imóvel;
- Um transporte inadequado pode ocasionar
uma lesão mais grave do que a vítima já tinha em
decorrência do acidente.
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