
GUIA DO MOTOCICLISTA
CONSCIENTE

“O trânsito, em condições seguras, é um direito de 
todos e dever dos órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a 
estes cabendo, no âmbito das respectivas 
competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito.” (Código de Trânsito 
Brasileiro, Art. 1º, § 2º)

Mas cabe também, a cada um de nós, a 
corresponsabilidade por um trânsito melhor e 
mais humano!

Mensagem Final

Secretaria de 
Segurança Pública

Secretaria de 
Segurança Pública

PLACA FINAL 1 Até 31 de março

Até 30 de abril

Até 31 de maio

Até 30 de junho

Até 31 de julho

Até 31 de agosto

Até 30 de setembro

Até 31 de outubro

Até 30 de novembro

Até 15 de dezembro

PLACA FINAL 2

PLACA FINAL 3

PLACA FINAL 4

PLACA FINAL 5

PLACA FINAL 6

PLACA FINAL 7

PLACA FINAL 8

PLACA FINAL 9

PLACA FINAL 0

Ser um condutor consciente signi�ca também 
buscar informações novas e complementares 
para a boa condução. Veja algumas a seguir: 

Condutor consciente

Ÿ Quanto mais abertos estiverem os espelhos 
retrovisores externos, menor será a área de 
ponto cego. 

Ÿ De acordo com a seguradora Líder, que 
administra o Seguro DPVAT, de janeiro a março 
de 2015, cerca de 77% das indenizações pagas 
foram para usuários de motocicletas.

Ÿ As placas do veículo também exigem cuidado 
quanto ao bom estado, a substituição destas em 
caso de mudança de município, de endereço e a 
não violação do lacre.

Ÿ  Grande parte das motocicletas em uso no Brasil 
são de pequeno porte, com pneus mais �nos e 
sem freio a disco. Portanto, você, motorista de 
carro e/ou veículos maiores, tenha muito 
cuidado ao adentrar e cruzar a via na frente de 
motocicletas. Estas não freiam com a mesma 
e�ciência de um veículo, tem bastante chance 
de deslizar e levar o motociclista à queda devido 
ao travamento das rodas.

Observe a tabela nacional para licenciamento de veículo abaixo: 

Ÿ Crianças menores de 7 anos não podem ser 
transportadas em motocicletas.

Dúvidas ou informações:
Escola Pública de Trânsito de Joinville

(47) 3431-1541 - eptran@joinville.sc.gov.br



Mantenha sua motocicleta 
revisada. Veri�que a 
calibragem e estado dos 
pneus, freios, cabo, lonas, 
pastilhas e �uido. faróis, 
setas, luz de freio.

Troque periodicamente o 
conjunto de coroa, 
corrente e pinhão. 

Reduza a velocidade antes de 
entrar em uma curva, 
mantenha a velocidade 
constante durante a manobra, 
evitando acelerar ou frear com 
a motocicleta inclinada. 

Álcool, fadiga, uso de 
remédios ou até o estresse 
alteram seu desempenho na 
hora de conduzir a 
motocicleta. Avalie sempre seu 
estado geral antes de pilotar.

O farol da motocicleta 
deve permanecer todo o 
tempo aceso.

Quanto menor a velocidade, 
maior o tempo para tomada 
de decisões e frenagem 
segura e e�ciente.

Quando andar em grupo, 
respeite seu ritmo e limites.
Evite exceder velocidade 
para acompanhar outros 
motociclistas.

Manchas no chão da 
estrada geralmente são 
sinônimos de problema. 
As escuras podem ser 
derramamento de 
gasolina, óleo ou água. 
Todas essas manchas 
podem gerar acidentes, já 
que deixam a pista 
escorregadia. 
Atente-se a elas e desvie 
sempre que possível. 
São armadilhas!

O trânsito está a cada dia mais 
intenso e violento.  
Por mais que uma motocicleta 
seja ágil e e�ciente, é uma 
peça frágil entre carros, 
caminhões e ônibus.  

Não utilize o corredor entre 
veículos com o trânsito 
�uindo. Você estará 
circulando no chamado 
“ponto cego” dos motoristas 
e o risco de tomar uma 
fechada é grande.

Use roupas que protejam. 
Uma calça jeans, jaqueta de 
couro e calçado reforçado farão 
muita diferença em caso de 
queda.

Seja sempre visível, tanto pela 
escolha de roupas claras ou 
com dispositivos re�etivos, 
quanto pelo posicionamento 
na via, evitando pontos cegos 
e mudança rápida e frequente 
de faixas (costurar).

Grande maioria dos acidentes 
ocorre em cruzamentos de 
vias. Reduza a velocidade e 
redobre a atenção ao se 
aproximar de um cruzamento.

DICAS IMPORTANTES

Km/h
80

Ž

Utilize o capacete a�velado, 
com viseira ou óculos. Observe 
o selo do INMETRO e, em caso 
de forte impacto em seu 
capacete, troque-o para 
garantir sua segurança.


