
PROGRAMAÇÃO SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 2020 

DIA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

18/09 – sexta-feira 9h30 às 11h 
Trânsito e Meio 

Ambiente 
DF 003 KM 8 (água mineral) 

-Campanha destinada à educação de trânsito 
e ambiental, com enfoque nos acidentes de 
trânsito associados às queimadas. 

-Blitz educativa e entrega de materiais educativos 
(lixo car, revista coquetel, chaveiro e materiais 
educativos com a temática: trânsito e meio 
ambiente). 

 

20/09 - domingo 
A partir das 

8h15 
Campanha 

Ciclista 
DF 002 (108 norte) 

-Campanha voltada para segurança do ciclista 
nas vias distritais. 

 

A ação trabalhará com orientações educativas, 
incentivando a mobilidade ativa. 
A iniciativa contará com o apoio de diversos grupos 
de pedal e será montada uma oficina de pequenos 
reparos em parceria com a Shis Bike. 
-Haverá distribuição de materiais (coletes refletivos, 
sacochilas, squeeze, revista coquetel, adesivos 
ciclistas e manual do ciclista). 

 

22/09 - terça-feira 9h às 11h 
Campanha para 

Pedestre 
Rodoviária Plano Piloto 

-Campanha voltada para segurança dos 
pedestres e em comemoração ao dia mundial 

sem carro. 

-A ação é destinada aos usuários mais vulneráveis 
no trânsito, o pedestre. Além de incentivar o uso de 
transportes alternativos no intuito de valorizar a 
mobilidade urbana. 
-Haverá distribuição de matérias (sacochilas, boné, 
caneta, revista coquetel e materiais educativos 



voltados para a segurança dos pedestres.) 

 

23/09 – quarta-feira 9h30 às 11h 
Campanha 

motociclista 
DF 075 KM 4. 

-Campanha voltada para os motociclistas. 

-A ação tem como objetivo orientar essa categoria 
sobre as formas segura de pilotagem sobre duas 
rodas, enfatizando o uso dos equipamentos de 
segurança e o respeito às leis de trânsito. Essa 
iniciativa contará com o apoio da Rappi e Programa 
Brasília Vida Segura. 
-Haverá distribuição de matérias (sacochilas, 
chaveiro cordão, adesivo, manual motociclista, 
cupom fiscal, squeeze e camiseta). 

 

24/09 – quinta-feira 
A partir das 

8h15 
Campanha 
Condutor 

DF 085 KM 6 

-Campanha voltada para condutores 
 

A ação trabalhará com orientações voltadas para 
diversos condutores presentes nas vias do distrito 
federal. Serão trabalhados temas, tais como: excesso 
de velocidade, o uso de celular na direção e 
alcoolemia. 
-Haverá distribuição de materiais (bafômetro, 
cheirinho, suporte para celular, adesivo, revista 
coquetel e materiais relacionados ao tema.) 

 


