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EDITORIAL
O trânsito está presente em nossas vidas, independentemen-
te de qual meio de locomoção estamos usando, por esta ra-
zão, que a segurança é uma  responsabilidade de todos.
O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e de 
Capitalização do Estado de Santa Catarina - SindsegSC é uma en-
tidade representativa do mercado de seguros e está inserido no 
programa Entidade Laço Amarelo certificada pelo Observató-
rio Nacional de Segurança Viária - ONSV em reconhecimento às 
ações desenvolvidas por um trânsito mais seguro e responsável.
Durante o ano de 2022, em parceria com a ONSV, divul-
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mos nas redes sociais os materiais desta edição, alertamos a população sobre os riscos que estão sujeitos ao 
transitarem com imprudência e que esses riscos não valem a pena. Dados de 2021 levantados pelo Ministé-
rio da Saúde mostram que 31.468 pessoas perderam as suas vidas no trânsito.
O primeiro passo para alcançar a segurança no trânsito é analisar as atitudes do dia a dia. Será que as minhas 
ações não estão colocando em risco a minha vida e a de outras pessoas? Sigo às leis de trânsito? Transito 
com atenção? Essas são apenas algumas das perguntas que devemos responder com sinceridade para nós 
mesmos para que, de fato, possamos agir com mais prudência.
Nossas atitudes, são como um espelho para aqueles que fazem parte do nosso convívio diário, que irão 
passar esses exemplos de geração em geração. Com a colaboração de todos, é possível diminuirmos cada 
vez mais essas estatísticas e garantir que todos nós possamos usufruir de um trânsito mais seguro. Juntos 
salvamos vidas!

Boa Leitura!

Rodrigo Chavantes 
Presidente Interino
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SINDSEGSC ATUA EM PROL DA CULTURA DA SEGURANÇA VIÁRIA
O SindsegSC renovou o seu compromisso com o Observatório Nacional de Segurança Viá-
ria - ONSV de promover ações que fomentam o debate sobre segurança no trânsito para o ano de 
2023.  Assim como em 2022, serão divulgadas mensagens mensalmente com diversos temas em 
nossas redes sociais e, além disso, serão programados eventos presenciais na cidade de Blumenau. 

Durante seus 98 anos de história, a preocupação com a melhoria do trânsi-
to foi uma constante pois somente com a união de toda a sociedade será possível alcan-
çar o nosso objetivo como Entidade Laço Amarelo, um trânsito mais seguro para todos.

ATUANDO O ANO INTEIRO COM CONSCIENTIZAÇÃO,
CONDUTA E COMPORTAMENTO

O SindsegSC no papel de Entidade Laço Amarelo, trabalha com a publicação de arti-
gos, imagens, posts e podcasts mês a mês destacando os diferentes aspectos do trânsi-
to. Ao decorrer de cada mês são divulgados 4 imagens, 4 podcasts com a apresentação da 
Daniela Gurgel e um artigo temático. Todos os materiais complementam um ao outro e 
buscam trazer conhecimentos e conscientização por meio de mensagens que impactam a sociedade. 
O objetivo desse trabalho é contribuir com a população para que o trânsito melhore cada dia mais. 
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JANEIRO 2022

Neste mês foi lembrado o quão bom é poder via-
jar, porém as boas lembranças podem se tor-
nar um pesadelo quando transitamos de forma 
imprudente. O período em que acontece as férias 

Para garantir apenas boas recordações é necessário incluir no planejamento das férias o cui-
dado com a sua segurança e a da sua família. Antes de iniciar a viagem é de suma im-
portância realizar uma revisão no carro, verificar se todos os passageiros estão utilizan-
do os equipamentos de segurança corretamente, evitar o consumo de álcool e desligar aparelhos 
eletrônicos que possam causar distrações. Siga essas dicas e volte para casa cheio de histórias para contar!

POSTS:

VÍDEO:

coletivas é uma época em que é registrado um aumento considerável de acidentes, se com-
parado ao restante do ano. Algumas das razões que podem ser pontuadas são: maior volu-
me de automóveis transitando em rodovias, mais pessoas alcoolizadas e falta de atenção. 
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Podcasts: Os podcasts reforçaram a importância da utilização dos 
equipamentos de segurança e trouxe dicas de como usar os equipamentos 
corretamente. A apresentadora do podcast, Daniela Gurgel, explicou sobre 
o uso de cadeirinha, transporte de animais de estimação, transporte de
crianças em motos e a importância de manter a revisão do veículo em dia. 
Ouça os podcasts no portal www.sindsegsc.org.br e na sua próxima viagem 
não deixe a segurança de lado. 
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FEVEREIRO 2022
Em fevereiro foi resgatada uma regra do Código de Trânsito Brasileiro - CTB que nem sempre é lem-
brada: o “maior” deve proteger o “menor”.  As pessoas que dirigem veículos maiores, como ca-
minhão ou ônibus, precisam ter atenção redobrada com aqueles que estão transitando de car-
ro, bicicleta ou a pé. Esta regra já existe há quase 25 anos mas, infelizmente, nem todos a seguem.
No CTB consta que todos somos responsáveis por todos enquanto estamos transitando, pois 
as nossas más escolhas podem afetar outras pessoas. É importante transmitir bons exem-
plos para aqueles que nos rodeiam pois a nossa segurança depende do próximo também. 
Caso estejamos agindo corretamente mas a outra pessoa não, a vida de ambos estão em risco.
Por isso, é tão importante conversar com familiares e amigos so-
bre segurança no trânsito e fazer com que cada vez mais pes-
soas tenham consciência da importância de prezar pela vida. 
Podcasts: Em fevereiro, todos foram convidados a conversar com 
os seus conhecidos sobre o impacto que a imprudência no trânsi-
to pode ter na vida das pessoas. Além disso foi falado sobre a im-
portância de conhecer os riscos do acidente de trânsito. Confi-
ra os podcasts no portal www.sindsegsc.org.br e lembre-se todos 
merecem chegar em segurança aos braços de seus entes queridos. 

POSTS:

VÍDEO:
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Suplente do conselho fiscal do SindsegSC. Atua no mercado de seguros desde 
2000. Em sua carreira já passou por grandes empresas como Banco do Brasil, Bra-
desco Vida e Previdência, Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada, e des-
de 2018 compõe a equipe da Sancor Seguros do Brasil como Gerente Regional 
Santa Catarina. É economista, graduado pela Universidade Regional de Blumenau 
– FURB, e possui MBA em Direção Estratégica de Empresas pela Universidade Po-
sitivo. Possui mestrado internacional em Marketing y Dirección Comercial UDE – 
Universidad de la Empresa.

Richard Jean CoelhoRichard Jean Coelho
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Podcasts: Assim como o restante dos materiais, o podcast trouxe dados 
estatísiticos e informações acerca da maneira correta de agir no trân-
sito. Também foi tratado sobre o importante papel de conscienti-
zação que os pais e demais adultos da vida de um jovem possuem. 
Ouça os podcasts no portal www.sindsegsc.org.br e converse com os jo-
vens da sua família sobre a importância de ser responsável no trânsito. 

POSTS:

VÍDEO:

MARÇO 2022
O mês de março foi dedicado a falar sobre os jovens no trânsito pois a faixa etária abaixo dos 30 anos é a 
que mais se acidenta. Os últimos números do Ministério da Saúde, apontam que, 32,6% do total de mor-
tes (dados preliminares) de 2020, foram de pessoas com menos de 30 anos, o que representa um aumento 
de 1,2% em relação ao ano anterior (2019). Esse cenário “se explica” porque os jovens costumam transitar 
mais e, geralmente, não pensam nos riscos que estão correndo quando não obedecem as leis de trânsito. 
Os cuidados são iguais para todas as idades e eles são importantes para a segurança daqueles que estão 
transitando, incluindo você. Pensando em contribuir com a mudança dessa realidade, no mês de março 
foram divulgados materiais de alerta voltado para os jovens. Foram abordados
o uso do celular no trânsito, bebida alcoólica e uso de equipamentos de segu-
rança.
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Podcasts: Neste mês a principal pauta foi a necessidade de prio-
rizar o respeito nas nossas relações em todos os momentos da 
vida, inclusive no trânsito. Usar xingamentos e insistir na bu-
zina não irão resolver o problema, ao invés disso, tente chegar 
a uma solução de forma cordial. A mobilidade ativa, transpor-
te público e acessibilidade também foram mais explorados nos 
áudios. Informe-se com os podcasts da entidade laço amarelo 
www.sindsegsc.org.br e comece a colocar essas ideias em prática.
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POSTS:

VÍDEO:

ABRIL 2022

O uso de transporte público, como o ônibus, auxilia a diminuir o congestionamento e contribuí com a pre-
servação do meio ambiente. As caronas também são uma ótima opção para contribuir com a diminuição 
de carros nas vias.  
O outro ponto discutido durante o mês foi a acessibilidade. O mundo é composto por pessoas com diferen-
tes necessidades e com empatia conseguimos entender essas necessidades. As pessoas que moram em casas 
podem contribuir para que o caminho dessas pessoas seja de fácil acesso
através da adequação da sua calçada.

Em abril, foi falado sobre mobilidade ativa, transporte público e acessibilidade. A mobilidade ativa se 
refere as pessoas que fazem os seus trajetos a pé, de bicicleta, patinete ou skate. Esses meios de transporte 
são ótimos para a nossa saúde e traz uma visão diferente da cidade. Portanto, olhe para seus deslocamentos 
e faça, uma análise: será que preciso mesmo ir até a padaria de carro? Será que o mercado do bairro não 
tem o que estou precisando? 
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POSTS:

MAIO 2022
O Observatório Nacional de Segurança Viária 
- ONSV, em 2014, criou o Maio Amarelo para 
reforçar ainda mais a importância de ser res-
ponsável no trânsito. Neste ano foi lembrado 
que mesmo aquelas pessoas que não escolhe-

Podcasts: Nos podcasts de maio foi falado sobre quais atitudes deve-
mos tomar para preservar e salvar vidas no trânsito. Se cada um de nós 
colocar cuidado, atenção e respeito em nossos trajetos diários, todos 
poderão chegar ao seu destino em segurança. Saiba mais com os po-
dcasts da Entidade Laço Amarelo no portal www.sindsegsc.org.br. 

VÍDEO:

ram salvar vidas como profissão, também podem auxiliar com essa causa. Sendo um cidadão comum é 
através de atitudes corretas que você pode evitar que uma fatalidade aconteça. Algumas atitudes simples 
mas que fazem a diferença na segurança de todos são: respeitar a sinalização de trânsito, respeitar os 
limites de velocidade, não misturar direção e bebida alcoolica, transportar animais da maneira correta e 
utilizar cinto de segurança. Pratique esses cuidados em seus trajetos diários e contribua com um trânsito 
mais seguro. 

| | | |
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JUNHO 2022
No sexto mês do ano foi analisado que sempre esta-
mos em ação ao longo do dia e, geralmente, agimos 
com atenção e cuidado. O trânsito também exige essa 
mesma conduta. 
Além disso, foi feito alerta com relação as festas juninas, 
onde as atitudes responsáveis também devem prevalecer. 
A consequência de uma imprudência pode cobrar um preço mui-
to alto, a vida. Seja responsável e contribua com a segurança no trânsito. 
Podcasts: Nos podcasts foi enfatizado os perigos que a combinação de alco-
ol e direção trazem. Esta questão foi trazida por conta do mês de junho ser 
uma época festiva e as bebidas alcoolicas estão presentes nesse momento.

POSTS:

VÍDEO:
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JULHO 2022
Em julho, as mensagens foram voltadas para os motociclistas que, infelizmente, é a principal vítima 
do trânsito brasileiro. Para cada dez mortes por sinistros de trânsito por ano, cerca de quatro são de 
motociclistas.
Neste mês foi trazida a reflexão de que o corpo humano é frágil e pode sofrer sérios danos em um 
acidente. As fatalidades podem acontecer com motoristas e motociclistas, porém na moto ficamos mais
vulneráveis.
O uso de todos os equipamentos de segurança que a moto exige são essenciais para que os motociclis-
tas estejam menos vulneráveis em caso de acidentes. Os motoristas, por sua vez, precisam manter uma 
distância segura da moto. Faça a sua parte e vamos juntos construir um trânsito mais seguro.

Podcasts: Nos áudios foram informados dados estatísticos re-
lacionados com o motociclismo e os cuidados que os motoci-
clistas devem ter para fazerem o seu caminho de forma segura. 
Os motoristas também precisam conhecer os riscos de 
quem pilota uma moto,  pois dessa maneira fica mais fá-
cil auxiliar com a segurança dos motociclistas. Confira os po-
dcasts no portal www.sindsegsc.org.br para saber mais.

POSTS:

10

VÍDEO:
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AGOSTO 2022
Em agosto, foi a vez de falar sobre a importância de dar bons exemplos para as nos-
sas crianças. As crianças são como espelho e imitam as nossas ações, por isso é fundamen-
tal que elas cresçam rodeadas de adultos que ajam de maneira responsável no trânsito. 
Assim como outros ensinamentos, as regras de trânsito devem ser ensinadas desde cedo e pratica-
da todos os dias. Desta maneira, os pequenos irão adotar esse comportamento responsável mais cedo. 
Além disso, essas mesmas crianças podem ser exemplo para aqueles familiares e amigos que insistem em 
trafegar de maneira perigosa. 
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Podcasts: Os podcasts deste mês continuaram com o debate sobre as 
crianças e os exemplos que transmitimos. Os bons exemplos devem ser 
um hábito na vida de quem convive com jovens para que eles tenham 
consciência da importância de seguir as regras previstas no Código 
de Trânsito Brasileiro. Ouça os podcasts no portal www.sindsegsc.
org.br e comece hoje mesmo a ser um bom exemplo para os pequenos. 

POSTS:

VÍDEO:



12

VÍDEO:
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SETEMBRO 2022
No mês de setembro aconteceu a Semana Na-
cional de Trânsito que buscou intensificar as 
ações de conscientização junto à sociedade. 
Entre os dias 18 e 25 de setembro ocorreu li-
ves, palestras, atividades e oficinas que envol-

Podcasts: Os áudios ressaltaram a mensagem de que no trânsito 
não estamos sozinhos, ou seja, não existe o “Eu” mas sim “Nós”. 
Não é raro que os acidentes prejudiquem mais de uma pessoa. 
Por isso obedeça às leis de trânsito e deixe as distrações para outro 
momento, todos merecem seguir o seu caminho com segurança.

POSTS:

veram diversos órgãos públicos. Além disso, em setembro o CTB completou 25 anos. Em 2022, foi reforça-
do o lembrete de que no trânsito nunca estamos sozinhos e por isso é fundamental estar atento às pessoas 
à nossa volta e contribuir com a segurança no trânsito. 
Os encontros que temos nas vias, na maioria dos casos, com pessoas desconhecidas não precisam ser mar-
cadas de forma negativa por conta de um acidente. Com cada um 
fazendo a sua parte é possível ter um trânsito melhor.
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OUTUBRO 2022

Em outubro foi propagado mensagens que 
buscavam mostrar que todas as pessoas que 
passam por nós no trânsito são importantes para 
alguém e que possuem sonhos a serem realizados. 
Por isso, o tema foi: Trânsito, lugar de vida! 

Podcasts: Nos podcasts foi reforçado que dificilmen-
te não utilizamos o trânsito no nosso dia a dia e são mui-
tas as pessoas que passam por nós. Para esses encontros se-
rem passageiros, como devem ser, e não marcados por um 
acidente é necessário que todos sigam as regras de trânsito.

POSTS:

13

Em todos os nossos trajetos, sejam curtos ou longos, é preciso ter cuidado e lembrar sempre que pre-
cisamos chegar ao nosso destino em segurança. Tendo em mente que a pessoa que está no trânsito é 
também muito amada por alguém, devemos ter atitudes responsáveis 
para que ninguém sofra por conta de uma imprudência. 

VÍDEO:
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VÍDEO:
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NOVEMBRO 2022
Considerando que o mês de novembro é conhecido como Novembro Azul em prol ao comba-
te ao câncer de próstata, o recado da Entidade Laço Amarelo também foi voltado para os ho-
mens. No último levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária - ONSV, por meio 
dos dados do DataSUS (Ministério da Saúde) do total de mortes registradas em 2020, 84% fo-
ram homens e 16% foram mulheres, ou seja, das 32.716 mortes, quase 27 mil foram de homens. 
O câncer de próstata é uma doença que, geralmente, acomete homens mais velhos, porém no trânsito a 
maior parte das vítimas são homens jovens. Os jovens tendem a se arriscarem mais e nem sempre me-
dem as consequências. Assim como o câncer de próstata, o trânsito também exige cuidado diário pois os 
acidentes não possuem data, horário e local pré-definido para acontecerem, basta um breve momento de 
descuido. Em todos os seus trajetos leve em consideração esse alerta 
e preze pela sua vida e a do próximo.

Podcasts: Nos áudios foi lembrado que a famosa frase “A pre-
venção é o melhor remédio” vale também para o trânsito. Na 
maioria dos casos, o acidente pode ser evitado e ninguém preci-
sa passar pela dor de perder um ente querido. Além disso, foi re-
forçado que as estatísticas mostram os homens como a maioria 
das vítimas, mas nenhum de nós está livre de sofrer um acidente. 

POSTS:
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Podcasts: O período de dezembro é uma época de muitas festividades 
e confraternizações. Por isso muitas famílias se programam para viajar 
mas, geralmente, esquecem de incluir a segurança em seu planejamento. 
Os podcasts desse mês trabalharam a importância de incluir esse item na 
lista. Além disso, foi registrado o desejo de um trânsito melhor em 2023. 

VÍDEO:

DEZEMBRO 2022
No último mês do ano, infelizmente, ocorre o aumento de óbitos nas estradas devido o aumento da circu-
lação de veículos nas estradas e a imprudência. As dicas e alertas passadas nos meses anteriores também 
valem para o final de ano. 
Entre esses cuidados está o não uso do celular, não misturar bebida alcoolica e dire-
ção, respeitar a sinalização de trânsito, usar todos os equipamentos de segurança e reali-
zar a revisão veicular antes de viajar.  Em todos os seus percusos leve os alertas da Entidade Laço 
Amarelo e colecione apenas boas lembranças.

POSTS:
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ODS
De acordo com o site Nações Unidas Brasil, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS 
são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garan-
tir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.  Ao todo são 17 
objetivos e como Entidade Laço Amarelo, as ações do SindsegSC neste projeto abraçam os obje-
tivos 3 (Saúde e Bem-estar) e 11 (Cidades e comunidades sustentáveis), que contribuem para que 
possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.

Em 2023 continuamos como Entidade Laço Amarelo. Continue nos acompanhando e compartilhe 
as ações para que possamos conscientizar à sociedade e alcançar um trânsito melhor e mais seguro. 
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Conheça as principais empresas de seguros que integram 
o quadro associativo do SindsegSC. 

Quadro Associativo
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