
CONSÓRCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA 
PSC – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

CLIPPING – GESTÃO AMBIENTAL BR-230/422/PA 

(Notícias sobre as ações desenvolvidas pela Gestão Ambiental da rodovia 

Transamazônica BR-230/422/PA). 

JORNAL (ON LINE) AMATA 

Endereço: 

 http://www.amata.jex.com.br 

Matéria postada em 15/09/2013 disponível em:  

 http://www.amata.jex.com.br/altamira/dnit+e+gestao+ambiental+participam+da+reu

niao+que+planejara+a+programacao+da+semana+nacional+do+transito 

 

 

 

 

 

http://www.amata.jex.com.br/
http://www.amata.jex.com.br/altamira/dnit+e+gestao+ambiental+participam+da+reuniao+que+planejara+a+programacao+da+semana+nacional+do+transito
http://www.amata.jex.com.br/altamira/dnit+e+gestao+ambiental+participam+da+reuniao+que+planejara+a+programacao+da+semana+nacional+do+transito


CONSÓRCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA 
PSC – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

SITE ALTAMIRA VIP 

Endereço: 

 http://altamiravip.com 

Matéria postada em 13/09/2013 disponível em:  

 http://altamiravip.com/dnit-gestao-ambiental-participam-reuniao-planejara-

programacao-semana-nacional-transito/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://altamiravip.com/
http://altamiravip.com/dnit-gestao-ambiental-participam-reuniao-planejara-programacao-semana-nacional-transito/
http://altamiravip.com/dnit-gestao-ambiental-participam-reuniao-planejara-programacao-semana-nacional-transito/


CONSÓRCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA 
PSC – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

PORTAL PARÁ ON LINE 

Endereço: 

 http://www.paraonline.com.br  

Matéria postada em 15/09/2013 disponível em:  

 http://www.paraonline.com.br/dnit-e-gestao-ambiental-participam-da-reuniao-que-

planejara-a-programacao-da-semana-nacional-do-transito/ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.paraonline.com.br/
http://www.paraonline.com.br/dnit-e-gestao-ambiental-participam-da-reuniao-que-planejara-a-programacao-da-semana-nacional-do-transito/
http://www.paraonline.com.br/dnit-e-gestao-ambiental-participam-da-reuniao-que-planejara-a-programacao-da-semana-nacional-do-transito/


CONSÓRCIO AMBIENTAL BR-230/422/PA 
PSC – PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

SITE GESTÃO AMBIENTAL DA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA BR-230/PA 

Endereço: 

 http://br230pa.com.br 

Matéria postada em 13/09/2013 disponível em:  

 http://br230pa.com.br/dnit-e-gestao-ambiental-participam-da-reuniao-que-planejara-

a-programacao-da-semana-nacional-do-transito/ 

DNIT e Gestão Ambiental participam da reunião que 

planejará a Programação da Semana Nacional do Trânsito 
Home / Notícias / DNIT e Gestão Ambiental participam da reunião que planejará a Programação da 

Semana Nacional do Trânsito 

 

12th setembro, 2013 Joelza Oliveira em Notícias 

 

O diretor do Demutran – Departamento Municipal de Trânsito de Altamira, José 

Flávio Carneiro, realizou na manhã desta quarta-feira (11), a primeira reunião 

para definir a programação da Semana Nacional de Trânsito, que acontecerá 

entre os dias 18 e 25 de setembro. O Objetivo da reunião foi organizar a 

programação da Semana Nacional de Trânsito, de modo a unir os esforços de 
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todas as instituições em prol da comunidade, onde serão implementadas 

políticas de segurança, educação e mobilidade no trânsito. 

 

A novidade deste ano é a integração das ações da Gestão Ambiental BR-

230/422/PA juntamente com os órgãos fiscalizadores de trânsito durante a 

semana. Neste período, as instituições públicas que atuam no trânsito estadual 

e municipal vão elaborar ações conjuntas direcionadas à conscientização do 

cidadão que se utiliza de veículos automotores. 

 

Estratégias foram lançadas para unir ações pedagógicas e lúdicas a serem 

desenvolvidas em vários pontos da cidade. No ato, o diretor do Demutran José 

Flávio, acrescentou que deve haver um esforço em conjunto entre as entidades 

envolvidas, de modo a beneficiar a população como um todo. 

 

De acordo com o coordenador setorial da Gestão Ambiental Carlos Braga, é de 

total importância a participação de todos para que o resultado seja positivo. “A 

integração dos órgãos que atuam no trânsito e a troca de experiências 

fortalecem o evento e dá maior visibilidade ao tema que é de extrema 

importância”, disse. 

 

A temática deste ano da Semana Nacional do Trânsito definida pelo Demutran 

aborda o assunto “Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito: efeitos, 

responsabilidades e escolhas”. A Semana está prevista no artigo 326 do 

Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e tem a missão de fazer o cidadão refletir 

sobre sua responsabilidade enquanto usuário e integrante do sistema viário. 

Na oportunidade, participaram representantes da Secretaria de Mobilidade 

Urbana de Altamira, Guarda Municipal e a coordenadora do setor de Educação 

e Saúde, Socorro Costa. 
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