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Dia 21 de maio

Dia do Agente de Trânsito de Goiânia

Parabéns a todos e
todas pelo importante
papel desempenhado
em nossa cidade

Vereador Anselmo Pereira doa
carro para o SINATRAN, como
forma de reconhecimento
e incentivo às ações de
educação e sociais realizadas
pela entidade

Vereador djalma Araújo,
implementa Projeto de
Lei prevendo o dia 25 de
outubro como o dia de
combate à violência contra o agente de trânsito
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VITÓRIA NO NÃO PARCELAMENTO DO 13º
SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

A REVISTA TRÂNSITO & VIDA É UMA PUBLICAÇÃO DO
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OS ARTIGOS ASSINADOS SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DOS
SEUS AUTORES E PODEM, EM ALGUNS CASOS, NÃO REFLETIR O
PENSAMENTO DO SINATRAN

E

stivemos no dia 05 de janeiro, terça-feira, conversamos com vários
vereadores sobre a intenção do
prefeito em parcelar o 13° salário. No dia 06 de janeiro retornamos
para continuar a falar sobre a questão
com os senhores vereadores, momento
em que ocorreria uma reunião com o se-

cretário de finanças em conjunto.
No dia 07 de janeiro novamente estávamos presentes, conversando
diretamente com o Presidente desta
casa, vereador Anselmo Pereira, momento em que este se comprometeu
a discutir o assunto pessoalmente com
o prefeito. Nesse ínterim, eu pesso-

almente redigi uma nota de repúdio
contra a implementação deste parcelamento do 13° terceiro salário dos
servidores. Documento este que foi
subscrito por várias entidades sindicais, notadamente aquela a qual somos
presidente, o SINATRAN, bem como outra entidades sindicais.
Nesse passo, após várias reuniões, que foram desde o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara, Elias Vaz, até o Presidente da
Câmara, Anselmo Pereira, obtivemos o
êxito desejado, a saber: o não parcelamento do 13º salário do servidor neste
ano de 2016.
Logo, a partir dos nossos esforços
e disposição junto às autoridades competentes, nos fazendo representar e
representando de fato, com competência, os agentes de trânsito, alcançamos
o resultado esperado, uma vez que os
nossos direitos e os nossos benefícios
devem ser acrescidos, e não mitigados
ou pulverizados por parcelamentos sem
quaisquer programação ou discussão. De
forma intempestiva e a toque de caixa.
Redundando em surpresas negativas que
acabam por comprometer o nosso dia a
dia enquanto consumidores, cidadãos,
locatários etc.
Desta feita, entendemos que o
“voltar atrás”, neste caso, foi uma manifestação de maturidade por parte do
Prefeito, bem como de respeito deste
para conosco.
Andréa Gonçalves
Agente de Trânsito
Presidente do SINATRAN
Pós Graduada em Direito Público

LUTANDO SEMPRE PELOS INTERESSES DA CATEGORIA
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VITÓRIA NO NÃO PARCELAMENTO DO 13º
SALÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
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Faça parte desse projeto de
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solidariedade
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A nova gestão do
SINATRAN (20162018) já programou
a realização de, pelo
menos, uma Ação
Social por mês, visando
estender uma mão
amiga àqueles que se
encontram em situação
de vulnerabilidade
econômica e social.
Além disso, tais
iniciativas são
imprescindíveis para
que consigamos o
título de Entidade
de Utilidade Pública,
sendo este o primeiro
passo para se alcançar
a doação de uma área
pública para instalação
definitiva de nossa
Sede.
Assim, participe
conosco, seja um
parceiro solidário.
Agente de Trânsito um
agente de vida!

AÇÕES SOCIAIS SINATRAN

O

SINATRAN acredita no ser humano e na força das relações sociais.
Sendo assim, a gestão 2016/2018 tem como uma de suas bandeiras as ações sociais, cuja sua base visa à construção de um mundo
cada vez mais humanizado, seja no que diz respeito às Leis do
Trânsito, seja no cuidado com os semelhantes que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou exclusão social.
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Instabilidade
Andréa Gonçalves
Agente de Trânsito - Presidente do SINATRAN
Pós Graduada em Direito Público
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O

corrupto traz consigo o insalubre efeito de promover
a instabilidade política, vez que as instituições não
mais estarão alicerçadas em concepções ideológicas, mas sim, nos valores que custearam, consignando um ciclo vicioso, de efeitos devastadores à coletividade,
o que gera o aumento do abismo social, com sério comprometimento do regime democrático.

Logo, o recrudescimento desta instabilidade política
acaba por determinar, consecutivamente, a volubilidade da
econômica brasileira. Notadamente pelo fato de que a primeira instabilidade se dera pela ocorrência de uma das mais
nefasta de todas as condutas: a corrupção.
Onde o dinheiro público está sendo subtraído por agentes
que detém o múnus público de agir exatamente ao contrário, a
saber: defender o bem e o interesse público.
Ai está o corrupto: àquele que detém o poder-dever de
acesso e de gerência do erário para a consecução do desiderato
coletivo e para o bem comum. Em regra, erigido nas urnas seja
de forma direta, o próprio eleito, seja de forma indireta, o
indicado por aquele.
E no frigir dos ovos todos assumem o mesmo discurso – a
culpa é do servidor público, a folha de pagamento está consumindo toda a receita -, preleção que não cola mais, é muito
precária.
Enquanto isso, todos somos culpados e quem mais sofre
é a camada mais frágil e desprovida de recursos educacionais
e sociais. Contudo, o mais lamentável, talvez, não seja nem
isso, mas o engano destes quando acredita numa bela tela de
novela amálgama pelo programa seguinte, ora um belo jogo,
ora um trágico BBB.
E lá se foi o carnaval… Qual será o próximo festival?
Os consignados não repassados, mas apropriados!?
Pelo jeito muito bem utilizados!

| Trânsito&Vida

AGENTE DE TRÂNSITO
UM AGENTE DE VIDA

13

O

brasileiro está mais sujeito a morrer de acidente de
trânsito do que de câncer, doenças cardiovasculares ou
cerebrais. É o que revela novo estudo realizado pelo
Instituto de Pesquisas em Transportes da Universidade
de Michigan, nos Estados Unidos.
O levantamento usa dados da Organização Mundial de
Saúde (OMS) para comparar a taxas de mortes por acidentes
de trânsito com doenças cardíacas, câncer e doenças cerebrovasculares em 193 países. Segundo este levantamento, o Brasil
tem uma taxa de mortes no trânsito de 22 pessoas para cada
grupo de 100 mil habitantes, ficando no 42º lugar de trânsito
mais violento do mundo.
Nesse passo, podemos perceber a importância do Agente de Trânsito nas cidades brasileiras, vez que a sua atuação

visa, exatamente, coibir posturas que geram situações de
riscos de acidentes de trânsito. Seja a partir de uma postura
educadora e orientativa, seja por meio de uma ação de inspeção e fiscalização.
Agindo, assim, de forma preventiva e punitiva. Esta, tão
somente, quando aquela não é suficientemente eficaz a coibir
o perigo iminente. Logo, este Servidor tem como papel preponderante na nossa Urbe: a sua segurança pessoal e a do cidadão,
primando por um trânsito mais seguro, a partir de motoristas
também mais responsáveis.
Andréa Gonçalves
Agente de Trânsito - Presidente do SINATRAN
Pós Graduada em Direito Público
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O SINATRAN de hoje alicerça as bases do
SINATRAN de amanhã: o passado como
“experiência” para as projeções das lutas
presentes e futuras

Nilton da Fé

O

resultado das eleições sindicais, no mês de dezembro de
2015, revelou uma Categoria
cuja consciência crítica, a respeito do processo histórico, envolvendo
suas bases, aponta, por um lado, para

a transformação radical daquilo que era
“a atual ordem cômoda das coisas” e,
por outro, para a formação de uma nova
realidade, onde os principais sujeitos
históricos, responsáveis por esse processo, somos nós, Agentes.

Considerando a concepção de tempo, apresentada por Santo Agostinho, no
livro XI das Confissões, assim como, na
arte contemporânea de Belchior, procurar-se-á, alegórica e imageticamente, nesse breve texto, provocar uma
rememoração acerca dos fundamentos
históricos da constituição da Categoria
de Agentes de Trânsito, na cidade de
Goiânia, na perspectiva do pensamento
agostiniano e do pensamento artístico
de Belchior.
Ao analisar o tempo, Agostinho
recorre ao seu aspecto psicológico. Para
ele, a teoria do tempo é explicada por
uma tríade: memória, intenção e espera
(pretérito, presente e futuro), existente na mente humana. Quando o homem
mede o tempo, assim o faz por meio da
impressão ou percepção que tem dele. O

“voltar ao
passado ou
trazer o que há
de passado no
tempo presente
pode ser, no
mínimo, um
alívio ao malestar...” Carla
Rodrigues

caráter psicológico do tempo é pertencente unicamente à consciência humana. Não obstante, para o autor, o homem
não é co-eterno com Deus, pois, para
este último, não há passado nem futuro,
mas somente o presente que se manifesta no indivisível e no uno. Os conceitos apresentados na obra de Agostinho
podem servir de base para concluirmos
que não se deve pensar nada como natural, ou seja, nada deve ser/parecer
como impossível de mudar, quando se
tem uma intenção e se espera o momento certo para que a mudança/renovação
aconteça, de modo que o “presente de
Deus”, segundo Agostinho, mostre-se ao
homem, tríade. Nesse sentido, torna-se
justo ao homem ousar novas vestimentas e pinturas, assumindo, desse modo,
a essência que estaria presente na vida,
no trabalho, nos amores e, quem sabe,
inspirariam até mesmo a arte, assim
como nos mostrou o verso da canção de
Belchior: “você não sente e não vê, mas
eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai
acontecer. E o que há algum tempo era
jovem novo, hoje é antigo e precisamos
todos rejuvenescer [...] no presente a
mente, o corpo é diferente e o passado
é uma roupa que não nos serve mais...”.
A perspectiva apresentada por
Agostinho, associada à produção artística de Belchior, leva-nos a concluir que,
quando as velhas roupas coloridas do
passado não nos servem mais, resta-nos o
colorido vibrante das intenções futuras,
acorde, na visão dos intelectuais, como
a única dimensão de nossa existência na
qual podemos interferir por meio das
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do e o futuro
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nossas ações, localizadas no imediato e
frenético “presente de Deus ou na tríade dos homens”, que passa a cada piscar
dos olhos, do enrugar da pele, do surgimento dos cabelos brancos, do declinar
do primeiro, do segundo, do terceiro
sol..., e, por fim, da noite, metáfora da
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espera, cuja perspectiva de futuro se
revela no alvorecer, ora pela razão, ora
pela fé, como bem observou Santo Agostinho, no livro XI das Confissões, assim
como está presente nas máximas: “Ninguém pode ser feliz sozinho” e “o futuro
é o que você faz dele”...
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Os créditos não foram possíveis a todas as fotos porque muitas foram retiradas das redes sociais. Caso o leitor seja o responsável pela produção, favor entrar em contato com
o SINATRAN para que os devidos créditos possam ser dados, nas próximas edições, ou até mesmo, se for o caso, a retirada da foto pelo editor da revista.
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O

brasileiro está mais sujeito a
morrer de acidente de trânsito
do que de câncer, doenças cardiovasculares ou cerebrais. É o
que revela novo estudo realizado pelo
Instituto de Pesquisas em Transportes
da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.
O levantamento usa dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS)
para comparar a taxas de mortes por
acidentes de trânsito com doenças cardíacas, câncer e doenças cerebrovasculares em 193 países. Segundo este
levantamento, o Brasil tem uma taxa
de mortes no trânsito de 22 pessoas

para cada grupo de 100 mil habitantes,
ficando no 42º lugar de trânsito mais
violento do mundo.
Nesse passo, podemos perceber a
importância do Agente de Trânsito nas
cidades brasileiras, vez que a sua atuação visa, exatamente, coibir posturas
que geram situações de riscos de acidentes de trânsito.
Seja a partir de uma postura educadora e orientativa, seja por meio de
uma ação de inspeção e fiscalização.
Agindo, assim, de forma preventiva e
punitiva. Esta, tão somente, quando
aquela não é suficientemente eficaz a
coibir o perigo iminente.

Logo, este Servidor tem como papel preponderante: a sua segurança pessoal e a do cidadão, primando por um
trânsito mais seguro, a partir de motoristas também mais responsáveis.
Desta feita, a CPET (Campanha
Permanente de Educação no Trânsito),
implementada pelo SINATRAN, visa, exatamente conscientizar o motorista desta
realidade, sendo necessária uma mudança de postura, em que o observância
das regras de trânsito seja uma conduta
normal e corriqueira, e não o contrário.
Faça parte desta mudança, vamos
todos lutar por um trânsito mais seguro
e humano, faça parte dessa Campanha.

“precisamos levantar o
debate sobre essa violência
que é inaceitável”

A

presidente do SINATRAN – Sindicato dos Agentes de Trânsito de
Goiânia, Andréa Gonçalves, reuniu-se no dia 18/03/16 com o senhor Vereador Djalma Araújo, momento
em que lhe foi entregue a minuta de
Projeto de Lei prevendo o dia 25 DE OUTUBRO COMO O DIA DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O AGENTE DE TRÂNSITO.
Data na qual o SINATRAN realizará
uma Audiência Pública cujo substancial
convidado e palestrante, possivelmente,
será o nosso companheiro Eduardo Arruda, a principal vítima desta violência em
nosso ambiente de trabalho.
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Vereador DJALMA ARAUJO
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A “culpa” não é nossa
queremos a Data Base
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O

poder executivo do município
de Goiânia é composto por 24
órgãos municipais, sendo destes, 3 Agencias, 3 Companhias,
2 Institutos, 14 Secretarias, a Controladoria e a Procuradoria. As informações
do Portal de Transparência da Prefeitura
apontaram a existência de 49.375 servidores no município, em março de 2016.
Do total de funcionários constante na
Folha Salarial, 86,4% corresponderam a
42.608 servidores vinculados a apenas 4
órgãos municipais. O maior contingente,
de 16.516 ou 33,5% referiu-se aos servidores lotados na SMEE - Secretaria Municipal de Educação e Esporte, seguida
pela SMS - Secretaria Municipal de Saúde
(20,1%) com 9.918, a COMURG - Companhia de Urbanização de Goiânia (16,5%)
totalizou 8.143 e o IPSM - Instituto de
Previdência dos Servidores Municipais
(16,3%) registrou 8.031 servidores. Dessa forma, os 6.767 servidores restantes
compuserem os demais órgãos da Prefeitura Municipal de Goiânia.
Em relação ao tipo de contratação, os dados apontaram que, do total
de servidores relacionados na folha de
pagamento de março de 2016,
• 56,1% ou 27.700 servidores integram o
quadro efetivo da Prefeitura;
• 15,6% (7.713) são celetistas;
• 13,3% (6.570) referem-se aos aposentados;
• 3,0%(1.479) são comissionados e
• 2,8%(1.368) os pensionista.
• 8,3% correspondente a 4.107 funcionários enquadrada em Outros se
refere aos contratos de mão de obra
terceirizados, em substituição a servidores e empregados públicos confor-

me parágrafo 1º do Art. 18 da LRF.
Comparando-se os meses de março/2015 e março/2014, por tipo de contratação, constata-se que os maiores
acréscimos de servidores ocorreram nos
denominados Outros (20,0%), referente
à mão de obra terceirizada, seguidos de
remunerados por jetons (16,7%) - ainda
que pouco expressivos em números absolutos – dos aposentados (15,9%), pensionistas (12,9%) e comissionados (6,6%).
As informações ora apresentadas
apontaram uma ligeira elevação do contingente de pessoal constante na Folha
de pagamento do poder executivo municipal nos últimos dois anos. Nota-se a
concentração de servidores em 4 principais órgãos do município, a estabilidade do número de servidores efetivos, o
crescimento expressivo dos funcionários
terceirizados, aposentados, pensionistas
e o decréscimo de estagiários, celetistas
e dos à disposição.
Logo, a “CULPA” pelo acréscimo
da folha de pagamento e a sua conse-

Andréa Gonçalves
Presidente do SINATRAN
quente condução ao comprometimento
das despesas de pessoal para a posição
próxima ao limite prudencial exigido
pela LRF (51,3%) não é nossa, a saber: do
servidor efetivo. Mas sim de uma política
equivocada do gestor municipal que contratou muitos terceirizados, bem como
aumentou o número de comissionados.
NÃO PODEMOS SER PREJUDICADOS PELA INCOMPETÊNCIA DESTA ATUAL
GESTÃO MUNICIPAL,QUEREMOS A NOSSA
DATA BASE!
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CONDIÇÕES DE TRABALHO
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U

ma das cidades mais quentes
do Brasil e, talvez, a mais seca,
Goiânia, chega a temperaturas
alarmantes para qualquer servidor que trabalho na via pública, podendo chegar aos 38 graus e a uma unidade relativa do ar de 17% ou menos.
Condições alarmantes para qualquer Goianiense. Em especial para nós,
agentes de trânsito, que, mesmo após
17 anos de trabalho, ainda não obtivemos o cuidado necessário por parte da
Administração Pública no sentido de, ao
menos, minimizar os efeitos deletérios
desta “quente” realidade climática.
Posto que, quando da execução
de nossas atividades públicas, em re-

gra, nas vias (nas ruas), o fazemos em
viaturas sem ar condicionado ou qualquer tipo de refrigeração, bem como
uniformizados com uma vestimenta
extremamente calorosa. Tornando,
assim, o nosso trabalho altamente penoso.
Logo, como consequência, indubitavelmente, nos deparamos com uma
lamentável ocorrência, a saber: a falta
de condições físicas de realizar um trabalho mais efetivo e produtivo, vez que
tal fato tem efeitos corporais, contundentes, como, por exemplo, a queda da
pressão arterial causando a sensação de
cansaço e sonolência, provocando até
mesmo mal estar e desmaios.

Desta feita, ações simples minimizariam esta triste e “cara” realidade (vez que trás sérios prejuízos à
Administração), tais como: a implementação de viaturas (VTR) com ar
condicionado e outra opção de vestimenta para os dias quentes como uma
bermuda, uma camiseta e um tênis.
Soluções exequíveis e menos
onerosas para a Máquina administrativa, além, de mais humana.
Andréa Gonçalves
Agente de Trânsito
Presidente do SINATRAN
Pós Graduada em Direito Público
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Agente de Trânsito:
profissão perigo!
Júnior Régis do Carmo, agente de
trânsito e tecnólogo em transportes
pelo IFG

N

o caos do trânsito brasileiro,
no meio do fogo cruzado entre
o poder público e a população
sofrida, enfrentando a falta
de condições de trabalho e muitas vezes apenas servindo de contrapeso
para as medidas, decisões e políticas
de trânsito ineficientes e irresponsáveis, nesse ambiente de hostilidade que
vem matando cerca de 40 mil pessoas
anualmente está a figura do agente de
trânsito. Com certeza é o elo mais fraco

desse sistema ingrato, pois o agente é
abandonado à própria sorte em muitas
cidades brasileiras, só e mal pago, padece pela incompreensão e pela irresponsabilidade dos motoristas infratores
que, em grande número e sem nenhum
pudor, depositam na figura de um trabalhador como outro qualquer, a culpa
pelos seus erros, principalmente no
tocante às multas de trânsito e pelos
anos e anos de ineficiência das políticas
públicas de trânsito e transporte.
A inversão de valores, a certeza
da impunidade, o complexo de superioridade e a desonestidade do motorista
brasileiro vem corrompendo e influen-

ciado de forma negativa até mesmos
as nossas crianças, que crescem tendo
como herói e modelo a seguir um pai infrator, que reforça e solidifica em sua
mente a conduta leviana de desrespeito
ao próximo e as leis de trânsito.
Se não bastasse todo esse cenário
desfavorável, o agente de trânsito ainda tem que suportar outras agressões
como a poluição sonora, a exposição ao
sol, a poluição do ar que acaba por comprometer sua saúde ao longo dos anos.
Somado a isso tudo, temos também os
casos de violência física contra os agentes, que infelizmente só vem aumentando e se tornando cada vez mais graves.

NOSSOS AGRADECIMENTOS

O Ver. Anselmo Pereira em um ato de
reconhecimento quanto a relevância das
atividades sociais e educativas realizadas
pelo SINATRAN doou um veículo a Entidade.
Nesse passo, toda a categoria de Agentes de
Trânsito agradecem pelo nobre gesto deste
Parlamentar, que redundará em melhores
condições à efetivação e à continuação
destes trabalhos.

MUITO
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DOAÇÃO DE CARRO AO SINATRAN PELO PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA AO SINATRAN
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Ocilene Arruda
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Filhos especiais e horário especial
no trabalho: uma combinação que
gera respeito e qualidade de vida

V

amos tratar aqui de um assunto
especial, não por ele abordar o
caso de filhos especiais, mas sim,
pela forma com que é tratado no
âmbito do trabalho. Existe uma Lei municipal de número 7191/93, regulamentada
pelo decreto de número 2548/94, que dá
o direito de redução da carga horária de
serviço aos pais ou responsáveis de filhos
com necessidades especiais.
Apesar da existência da Lei, certa
feita, em nosso órgão, aconteceu que o
Agente Renato Araújo buscou esse direito por ter uma filhinha com Síndrome de
Down. Depois de montar o processo administrativo, requerendo esse benefício,
percorreu todas as fases processuais,
chegou ao final obtendo parecer favorável, concedendo o direito de redução de
20% de sua carga horária de serviço.
A Diretoria, ao receber o parecer
de concessão do benefício, resolveu mudar Renato de horário, transferindo-o da
escala de final de semana para a escala
intermediária, compreendida entre 14
e 20 horas, sem a sua anuência. Alguns
gestores assediam moralmente os servidores, desrespeitando os seus direitos,
levando-os a desistir dos mesmos.
Podemos interpretar que nesse
caso houve uma chantagem velada em
respeito ao assunto, sendo que, ao invés
de reduzir a carga horária, determinada pelo parecer, houve uma mudança
de horário da escala de final de semana para o meio da semana, em horário

bastante adverso, inviabilizando assim,
o cumprimento desse novo horário pelo
servidor. Nesse ínterim, houve uma mudança de Diretoria que acabou por acatar o parecer.
A situação em tela abrange outros
servidores, causando constrangimento.
Certos gestores não possuem sensibili-

dade para tratar tal assunto com devido
respeito. Entendemos que o gestor deva
ter melhor compreensão de fato e que
as escalas, tanto do final de semana,
como escalas do correr da semana, sejam devidamente regulamentadas e que
o direito de pais com filhos especiais sejam apenas respeitados e acatados.

O

O DIA

h, grande arquiteto do universo!Rogamos à sua grande
força infinita que: me traga
luz na consciência à cada
raiar do sol, em todas as manhãs
quando a natureza se despertar para
um novo dia...
Que eu possa compreender todos os propósitos da vida, mesmo em
suas tarefas mais difíceis...
Que eu me encoraje a cada pedra encontrada no caminho...
E ainda me encha de força para

poder ter a inteligência necessária para
passar por ela ou mesmo removê-las sem
perder o foco na minha caminhada...
Que a caminhada seja cheia de
dinamismo, coragem, força e determinação e ainda que seja bastante entusiasmada...
Que ao entardecer eu possa respirar com tranqüilidade e sentir que o
caminho é árduo, mas com sabedoria eu
sou capaz de concluí-lo e, mais que isso,
finalizá-lo com muita glória, sucesso e
até mesmo vitória...

E que ao final da tarde, quando a
natureza preparar para o recolhimento
natural do seu dia...eu possa dar por
concluída toda a tarefa proposta, fechar
com muito zelo e presteza tudo que foi
proposto e aqui foi possível realizar...
E que ao ponto final do dia eu
possa render graças por mais um dia de
oportunidade, de conhecimento e de
aperfeiçoamento na grande caminhada
da evolução...
E com humildade dizer: gratidão
por mais esse glorioso dia!...
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CAMPANHA PERM
EDUCAÇÃO PARA
O
SINATRAN desenvolveu a Campanha Permanente de Educação
para o Trânsito porque acredita que, por meio
da produção do conhecimento
nessa área e a constante conscientização dos condutores e
condutoras, poderemos desfrutar, num futuro próximo,
de uma mobilidade urbana
mais humanizada e respeitosa
para todos e todas que precisam dela diuturnamente. Nas
quatro primeiras campanhas
desenvolvidas pelo Sinatran, o
tema principal girou em torno
da conscientização sobre os limites de velocidade, nas vias
urbanas de Goiânia. Sabe-se
que a desobediência aos limites de velocidade gera índices
alarmantes de atropelamentos
e colisões, deixando muitos
mutilados e mortos em toda
grande Goiânia. Venha participar conosco em defesa da vida
e por um trânsito mais educado e respeitoso? A Campanha
Permanente de Educação para
o Trânsito, desenvolvida pelo
SINATRAN, acontece regularmente no último sábado de
cada mês.
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Vamos falar sobre
segurança e condições
de trabalho?

É

sabido em nosso meio que os dois
conceitos acima nunca foram tratados com o devido respeito e
preocupação, por parte da administração pública e, consequentemente,
na mesma medida, por seus gestores e
coordenadores. Todavia, os temas SEGURANÇA e CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO devem ser colocados na pauta do
dia com urgência, pois, quanto mais deixamos de falar, mais as graves consequ-

ências da omissão e da falta de postura,
frente aos problemas diários, irão cair
no “esquecimento proposital” de uma
administração pública que se tornará a
cada ano, mais relapsa e omissa. Nesse sentido, a nova gestão do SINATRAN
vem, desde o início do ano de 2016,
oficializando a Secretaria Municipal de
Trânsito de Goiânia no sentido de se
abrir o diálogo e se propor um cronograma para as ações que darão à Categoria

CONDIÇÕES DIGNAS DE TRABALHO e de
SEGURANÇA, dentro e fora dos Pontos de
Apoio. Nessa direção, os ofícios, entregues ao Secretário, serão reiterados até
que as pautas sejam levadas à mesa de
discussão, pois a Categoria está cansada
de tamanho descaso, da falta de sensibilidade, de profissionalismo e respeito!
SEGURANÇA e CONDIÇÕES DIGNAS DE
TRABALHO JÁ!!!!! Segue algumas imagens contidas nos ofícios:

E

ntão, por incrível que pareça, no
final do ano (2015) passado foi a
primeira vez que vi o site oficial
do Município de Goiânia noticiar
um caso de agressão contra um agente
de trânsito, não obstante sejam diversos os casos de violência perpetrados em
face da atuação destes servidores.
Assim, fico na dúvida, não sei se
é por falta de interesse na visibilidade
desta triste e grave realidade, vez que
a partir de sua conscientização far-se-á
necessário a consubstanciação de medidas efetivas de prevenção e de reprovação a tal violência, e isso custa dinheiro,
tempo e cuidado; ou não sei se é porque

a incompetência se faz tão aprofundada que alguns administradores não têm
absolutamente nenhuma visão. Estão
como o avestruz – não o avestruz máster,
que sumiu -, mas o de cabeça enterrada
no solo, com um monte de minhoca do
lado, sem cérebro: pode ser isso...
Mas em todo caso, ali estava, lamentavelmente, mais um caso de violência contra nós, agentes de trânsito.
Talvez a consignação dessa visibilidade
sirva à implementação de medidas de
segurança imprescindíveis ao exercício
de nossas atividades. Sejam elas imediatas e diretas como, por exemplo, o porte de arma; sejam mediatas e indiretas

como, por exemplo, a que foi deflagrada
no final do ano (2015): uma aposentadoria diferenciada.
Logo, seja qual for as medidas, a
nossa segurança – do servidor público
do Município de Goiânia – deve ser uma
prioridade para os gestores públicos,
bem como para nós mesmos servidores.
Assim, prime pela sua segurança para
que possa, de fato, cuidar da segurança
do outro.
Andréa Gonçalves,
Agente de Trânsito,
Presidente do SINATRAN,
Pós Graduada em Direito Público
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A luta contra a vi
O
caso de tentativa de homicídio
envolvendo o Agente de Trânsito Eduardo Arruda chegou ao
“fim”. Em sessão presidida pelo
juiz Antônio Fernandes de Oliveira, no
dia 15 de Março de 2016, no Tribunal do
Júri em Goiânia, o criminoso, Jaeldson
Alves de Souza, foi condenado a 10 anos
e 8 meses de reclusão por tentativa de
homicídio contra a vida de Eduardo dos
Santos Arruda.
Hoje, graças aos cuidados da família, da assistência médica, das orações
e das vibrações positivas, enviadas ao
Eduardo, Ele se recuperou de boa parte

dos traumas, causados por essa ação violenta, covarde e criminosa que lhe tirou
a visão. Eduardo, sua mãe, Dona Ana, e
sua irmã, Cintia, não perderam as esperanças de que a sua visão seja restaurada, na medida em que os tratamentos
avançam. Em visita à família, alguns diretores/as do Sinatran e filiados/as, que
estão acompanhando o caso do Eduardo,
puderam sentir a emoção no seu sorriso
e a sua garra em lutar pela vida. FORÇA
E SAÚDE, EDUARDO! A NOSSA CATEGORIA
SE PREOCUPA COM VOCÊ E QUER IMENSAMENTE TE VER RECUPERADO DESSE
TRAUMA!

O Sinatran agradece a magnífica
defesa do Exmo. Promotor de Justiça,
Agnaldo Bezerra, em favor do Eduardo.
Infelizmente, depois de quase
três anos do triste fato, protagonizado
pelo Eduardo e pelo Gersi, suas famílias
e toda a categoria de Agentes de Trânsito de Goiânia, nada foi feito pela Administração da Secretaria Municipal de
Trânsito, Transporte e Mobilidade para
melhorar, minimamente, a segurança
dos Agentes, que continuam sendo expostos às más condições de trabalho e
à insegurança nas ruas. Prova disso são
as viaturas sucateadas, os EPI’s escassos
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iolência continua
ou faltantes, os postos de trabalho sem
qualquer tipo de cuidado estrutural e de
segurança predial, a falta de planejamento das atividades a serem desempenhadas pelo Agente, a falta dos devidos
treinamentos e cursos de capacitação e/
ou reciclagem para os gestores e para
os Agentes, a admissão de gestores sem
qualquer tipo de treinamento na área de
gestão de pessoas e trabalhos com equipes, a falta de diálogo da Administração
com os Agentes, a omissão da Administração para com as questões ligadas ao
fator motivacional que dizem respeito às
relações humanas e o fator psicossocial

de cada Agente de Trânsito, entre tantos
outros.
Diante desse caos interno, usando
de um olhar crítico sobre nós, enquanto
órgão que se propõe a resolver os muitos
conflitos no trânsito da cidade, nota-se
que são urgentes as discussões que dizem respeito às memórias trágicas dos
casos de violências físicas e psicológicas,
pelas quais vem passando toda categoria
desde a muito, assim como disse, tristemente, Eduardo ao saber que nada
foi feito pela Secretaria depois do acidente que quase tirou sua vida e causou
traumas psicológicos gravíssimos em seu

companheiro de viatura. Assim, entendemos que os traumas só poderão ser terapeutizados e os fantasmas esquecidos
se o diálogo for estabelecido de forma
séria e respeitosa entre Administração
e Agentes. Caso contrário, os fantasmas
nunca descansarão em paz em seus mundos e nunca permitirão que os vivos, no
presente, desfrutem da devida paz, uma
vez que as imagens da violência já se
cristalizaram por toda a eternidade [...]
e se nada for feito o número de imagens
violentas tende a crescer cada vez mais
e na mesma proporção do número de
protagonistas.
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Vagas especiais de
estacionamento, um
exercício de cidadania!
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P

revisto na Lei Federal nº 10.098,
de 19 de dezembro de 2000, que
determina normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção, que em
seu art. 7°, reserva 2 % (dois por cento)
das vagas para veículos que transportem
pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, bem como na Lei
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de
2003 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, em seu artigo 41, estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por
cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem

utilizadas exclusivamente por idosos, os
estacionamentos especiais servem para
garantir o direito dos beneficiários de
estacionarem mais próximos possíveis
dos locais que irão.
Considerando a necessidade de
uniformizar, em âmbito nacional, os procedimentos para sinalização e fiscalização do uso dessas vagas, foi regulamentado pelo Contran, as Resoluções 303 e
304/2008, onde naquela oportunidade,
o uso inadequado das referidas vagas seriam penalizadas com uma multa leve,
R$ 53,20 e três pontos na CNH. Sem
duvida alguma, foi um avanço, pois padronizaram tais procedimentos, porém,

o desrespeito continuava, devido a dois
fatores principais, a falta de educação
dos maus condutores aliada ao baixo
valor e penalidade da infração. Após
inúmeras discussões nacionais entre entidades representativas das pessoas com
deficiência, das pessoas idosas e setor
público, chega-se a conclusão da necessidade da intensificação de campanhas
educativas direcionadas ao respeito das
vagas, bem como, aumento da penalidade do mau uso das vagas especiais de
estacionamentos, até porque a multa
também tem seu caráter pedagógico.
Dessa forma, foi aprovado a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015,

Nacional de Habilitação (CNH) - se condutor;
• Comprovante recente de endereço em
Goiânia.
2. Se pessoa com deficiência (condutor ou
conduzido):
• A pessoa com deficiência deverá se dirigir aos guichês da Prefeitura de Goiânia nos Vapt Vupts, levando originais e
cópias do RG, CPF, (CNH) - se condutor;
• Comprovante recente de endereço em
Goiânia;
• Laudo médico obtido no guichê do DETRAN nos Vapt Vupts ou CNH que conste as restrições de mobilidade reduzida
classificadas pelo CONTRAN.
3. Revalidação (pessoa idosa ou pessoa
com deficiência):
• O interessado deverá comparecer aos
guichês de atendimento da Prefeitura
de Goiânia nos Vapt Vupts e apresentar
cópias e originais do RG, CPF, Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) – se condutor ;
• Comprovante de endereço de Goiânia
atualizado;
4. Segunda via (pessoa idosa ou pessoa
com deficiência);
• O interessado deverá comparecer aos
guichês de atendimento da Prefeitura
de Goiânia nos Vapt Vupts e apresentar
cópias e originais do RG, CPF, Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) – se condutor ;
• Boletim de ocorrência policial informando o fato ocorrido;
• Comprovante de endereço em Goiânia;
• Recolher a taxa de emissão de segunda
via de documentos diversos da SMT e
requisitar a 2ª (segunda) via da credencial.
A credencial é pessoal e intransferível. Ela deverá estar no painel do veículo de forma visível. Em caso de irregularidades, como por exemplo, se for
constatada que a vaga não está sendo
utilizada pelo credenciado, o documento
poderá ser suspenso ou até mesmo cas-

sado. Nas áreas particulares, as empresas
deverão seguir as determinações das Resoluções 303 e 304/2008/Contran. Neste
caso, podem procurar o Setor de Cartão
Especial de Estacionamento para obter
informações sobre os modelos de sinalização vertical (placas) e horizontal (solo).
Além da reserva de 2% (dois por cento)
das vagas para pessoas com deficiência, o
Conselho de Trânsito determinou a destinação de 5% (cinco por cento) delas para
idosos. Outra mudança contemplada foi a
previsão de tamanhos maiores para as vagas de deficientes, de forma a facilitar o
transporte e a locomoção de pessoas com
cadeira de rodas, muleta, obesas, etc.
Destacamos que a vaga e o cartão
para estacionamento especial, seja para
pessoas com deficiência ou pessoas idosas, é um direito o qual todos nós temos
que respeitar e contribuir para que ele
ocorra, denunciando as condutas anti-sociais para coibir os excessos. Pedimos
também a todos os usuários do trânsito
que façam valer as orientações que os
agentes de trânsito da capital repassam,
pois acreditamos que o respeito passa
por uma profunda questão de cidadania
(conjunto de direitos e deveres ao qual
um indivíduo está sujeito em relação à
sociedade em que vive) e aliada a ela,
tem-se que fomentar condições de acessibilidade dos cidadãos aos bens e serviços essenciais, ao trabalho, à moradia
e ao lazer, ampliando a segurança e a
qualidade de vida através do aumento
da mobilidade e da acessibilidade de todas as pessoas, principalmente daquelas
com mobilidade reduzida, proporcionando assim, uma apropriação mais justa e
democrática dos espaços públicos, colaborando de vez para a formação e a consolidação da boa qualidade de vida nas
diversas cidades brasileiras.
Rangel Coelho Guimarães é Agente de
Trânsito e ex- Gerente de Mobilidade – SMT;
Geógrafo; Especialista em Ensino e
Instrutor de Trânsito
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que Institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Pessoa com Deficiência), na qual, em seu
artigo 47 altera o CTB e prevê o aumento da gravidade do uso irregular dessas
vagas, passando de leve para grave, sendo o valor da infração R$ 127,69 com 5
pontos no prontuário da CNH, e também
pacifica uma antiga duvida que era a de
fiscalizar os estacionamentos privados de
uso coletivo.
Desde 2010, a atual Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade através do Setor de Cartão Especial
de Estacionamento, vem propondo o aumento da quantidade de vagas especiais
nas áreas públicas e conscientizando, cobrando e firmando parcerias com estabelecimentos privados de uso coletivo, como
os shoppings Flamboyant, Cidade Jardim,
Bougainville, Passeio das Águas, hipermercados e outros, para a adequação
necessária à sinalização vigente, o que
possibilita a fiscalização eficaz e proporciona a garantia de direitos. Atualmente
já emitimos mais de 38.000 (trinta e oito
mil) cartões especiais de estacionamento
para idosos e quase 3.000 (três mil) cartões especiais de estacionamento para
pessoas com deficiência. Destacamos
que a credencial deverá ser emitida pelo
órgão ou entidade executiva de trânsito do município de domicílio da pessoa
a ser credenciada e será válida em todo
o território nacional. No caso do município não integrado ao Sistema Nacional
de Trânsito, o documento será expedido
pelo Departamento Estadual de Trânsito
(Detran), cuja validade também será de
cinco anos.
Para obtenção da credencial, o
beneficiário que mora em Goiânia ou seu
procurador legal deverá seguir os seguintes passos:
1. Se idoso (idade igual ou superior a 60
anos, condutor ou conduzido):
• Deverá se dirigir aos guichês da Prefeitura de Goiânia nos Vapt Vupts, levando
originais e cópias do RG, CPF, Carteira
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imersão. Existe uma regra de fácil acesso
para o uso adequado de filtro solar, chamada “regra da colher de chá” que visa o
seguinte: Rosto + Cabeça + Pescoço = Uma
colher de chá Tronco frente e atrás= Duas
colheres de chá Braço + antebraço= Uma
colher de chá Coxa + Perna= Duas colheres de chá.
Os nutracêuticos ou nutracosméticos
vulgarmente chamados de “fotoprotetores
orais” podem ser associados como coadjuvantes na proteção agindo em nível celular
ou molecular após a incidência da radiação
solar, reduzindo os danos gerados.
Nas medidas mecânicas de fotoproteção podemos incluir chapéus, roupele é o maior órgão do corpo hu- adequados para exposição solar.
pas e óculos de sol. A fotoeducação (ou
mano e tem como principal funO Instituto Nacional de Câncer educação em fotoproteção) tem caráter
ção fazer interface do organismo (INCA), registra a cada ano 135 mil novos educativo e foi desenvolvido para conscom ambiente externo e, por isso, casos de câncer de pele, respondendo a cientizar a população sobre os riscos da
sofre com os efeitos ambientais. Dentre 25% de todos diagnósticos de câncer no exposição inadivertida ao sol e orientar
todos os agentes ambientais, o sol tem Brasil. As principais características busca- condutas saudáveis.
maior importância para a pele, principal- das nas formulações dos protetores solares
Crianças são mais receptivas do que
mente nos efeitos maléficos, no desenvol- atuais vão além da função principal de evi- adultos às orientações em relação a fotovimento de doenças de pele como câncer tar danos à pele, incluindo a exigência de proteção adquirida na infância e adolescutâneo, queimaduras solares, envelhe- aspecto sensorial agradável, facilidade de cência e podem ajudar nos costumes dos
cimentos e outras doenças de pele cau- aplicação e toque seco.
pais. É fundamental o uso de filtro solar em
sadas pela exposição solar denominadas
O FPS (Fator de Proteção Solar) é a toda criança acima de seis meses de idade.
fotodermatoses.
principal medida de eficácia de um proteNas gestantes, a fotoproteção deve
Não é por acaso que o Brasil está en- tor solar quantificando o quanto o produto ser devidamente orientada pelo risco de
tre os maiores consumidores de filtro solar é capaz de ampliar a proteção contra o eri- desenvolvimento de melasma ou outras
no mundo. Com a grande população ex- tema ou queimadura solar. A maioria dos doenças pigmentares. O uso de filtro solar
posta à alta incidência de luz solar e cuja protetores solares combina, em suas for- é o principal método de fotoproteção e a
pele tem composição heterogênea, fruto mulações, filtros orgânicos e inorgânicos cada dia sua presença na rotina dos braside imigração e miscigenação , a proteção a fim de atingir nível de eficácia esperado leiros aumentam. É importante consciencontra os efeitos da radiação ultravioleta (FPS E UVA) e a cobertura mais uniforme tização e adequação do uso no dia a dia e
(UV) se tornou imperativa.
dentro das faixas UVA e UVB.
orientação individual de seu médico.
Estudos publicados apresentam daO uso corretamente do filtro solar
dos de radiação bastante elevados e mui- é fundamental para proteção adequada,
DIA 30 DE JUNHO ÀS 10H A
to superior àqueles referentes a Europa sendo que, o ideal é a primeira aplicação
DRA. KÉSIA ESTARÁ NA SEDE
e E.U.A., comumente vistos em revistas 20 minutos antes da exposição solar. É imDANDO UMA PALESTRA.
internacionais e usados como recomen- portante também, a reaplicação a cada
TODOS ESTÃO CONVIDADOS.
dação acerca das formas e horários mais duas horas ou após longos períodos de
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