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INTRODUÇÃO
Anualmente, o DETRAN-MS lança um concurso cultural voltado aos Centros de Formação de
Condutores (CFCs). Em sua VI edição, o concurso propôs o trabalho de educação para o
trânsito desenvolvido pelos CFCs junto à sociedade durante a Semana Nacional de Trânsito.

OBJETIVO
Fomentar ações de educação para o trânsito e reconhecer os esforços dos instrutores e
diretores de trânsito em prol de um trânsito mais seguro.

MATERIAIS E MÉTODOS
Em julho de 2016 publicou-se o Edital com o regulamento para
concorrer aos prêmios. O Concurso foi dividido em três
etapas: inscrição e apresentação do projeto; desenvolvimento
e registro do projeto; e, por fim, produção de vídeo e sua
publicação no Facebook. Os melhores trabalhos foram
escolhidos a partir de um julgamento público e a premiação foi
realizada em dezembro de 2016.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Dentre as ações, foram realizadas: abordagens educativas, panfletagens,
palestras, passeio ciclístico, entre outras. Estima-se que mais de 60 mil
pessoas foram diretamente beneficiadas. O melhor resultado foi do CFC
Willian’s de Nova Andradina, município que, após o desenvolvimento do
trabalho, apresentou uma queda de 50% na média dos acidentes de trânsito.

CONCLUSÃO
A partir do envolvimento dos CFCs, constatou-se que, se todas
as instituições ligadas à temática se comprometerem, é possível
vislumbrar um trânsito mais humano.
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