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DNIT e Gestão Ambiental engajados na campanha 
da Semana Nacional de Trânsito 

 

O DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, juntamente 

com Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica BR-230/422/PA participam 

das ações da Semana Nacional de Trânsito, que acontecem de 18 a 25 de 

setembro, em Altamira-PA.  

O convite foi feito pelo Demutran - Departamento Municipal de Trânsito de 

Altamira, que fez importantes parcerias com intuito de promover e ampliar as 

ações da Semana Nacional de Trânsito, fazendo abordagem em pontos de 

grande circulação da cidade. 
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O Diretor do Demutran, Flávio Carneiro, após reuniões com alguns órgãos 

como: DNIT, DETRAN- Departamento Estadual de Trânsito– Regional Altamira, 

Secretaria de Saúde, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, Bombeiros 

e Ministério Público uniu forças para juntos realizarem uma grande mobilização 

no primeiro dia da campanha e, com isso, alcançarem um público maior, numa 

abordagem educativa, que visa sensibilizar o público-alvo da ação por meio de 

palestras, informações, dados estatísticos sobre acidentes e imprudências no 

trânsito, cometidos por motoristas ou pedestres. 

Waldecir Maia comentou sobre dados alarmantes relacionados a acidentes 

fatais por conta de imprudência no trânsito e, de como Altamira acaba 

absorvendo não só as demandas do município como da região, 

sobrecarregando o sistema público de saúde. “É importante chamar a atenção 

da população para tentarmos reverter esse quadro o quanto antes”, afirmou o 

secretário de saúde do município. 

Para Ildo Martini “fazer parcerias é válido para unirmos forças e atingir um 

público maior, principalmente para o Detran- Departamento Estadual de 

Trânsito que, em Altamira, conta com um contingente mínimo de três guardas 

de trânsito, quantidade ínfima para uma cidade do porte de Altamira”, disse o 

coordenador regional do órgão. 

Outra importante participação foi a do DNIT que, por meio da Gestão 

Ambiental, mobilizou suas equipes e distribuiu material educativo, 

sensibilizando condutores e transeuntes, quanto às responsabilidades e o 

respeito às leis de trânsito. 

Outra atividade realizada pela equipe da Gestão Ambiental, diz respeito à 

palestra ministrada pelo coordenador setorial da Gestão Ambiental da rodovia 

Transamazônica, Carlos Alberto Braga, aos condutores que cometeram 

pequenas infrações. Durante a explanação, o profissional elucidou várias 

dúvidas e questões levantadas pelos presentes, sobre o trabalho do DNIT e da 

Gestão Ambiental nos municípios impactados pelas obras e pavimentação da 

rodovia Transamazônica. 

Segundo o coordenador, “o DNIT, por meio da Gestão Ambiental, desenvolve 

ações socioambientais junto às comunidades ao longo da Transamazônica, 

para minimizar impactos negativos que inevitavelmente surgem com o advento 

da pavimentação”. No entanto, ainda conforme o coordenador, isso é 

consequência do desenvolvimento e do crescimento das cidades. “Procuramos 

atuar juntos aos órgãos competentes de cada cidade, pois entendemos que um 

indivíduo sensibilizado passa a ter consciência dos seus atos e das 

consequências que eles trazem, podendo, a partir disso, formar outros 

conceitos, e acatar novos comportamentos e hábitos”, ressalta. (Renata 

Pantoja) 


