Programação Semana Nacional de Trânsito 2017 – João Pessoa/PB
A Semana Nacional de Trânsito tem como objetivo conscientizar a população e diminuir o
número de acidentes.
11/09
Durante o dia – Lançamento do jogo digital “Desafio Superprático Detran”, que estará
disponível para download gratuitamente, nas lojas virtuais, tanto para Android quanto para
IOS. No Desafio Superprático, o jogador passará por 6 fases, participando de situações de
trânsito com moto e carro, em circuito aberto e fechado, além de um quiz. As premiações
serão entregues em solenidade oficial de encerramento da SNT.
18/09
09h – Abertura oficial - presidida pelo superintendente do Detran/PB, Agamenon Vieira e
contará com a participação de autoridades, além de representantes de instituições e entidades
parceiras. Terá também a apresentação do Grupo de Danças Folclóricas do Sesc, seguida de
esquete teatral sobre o trânsito, encenada pela “Arretado Produções Artísticas”, e
palestra sobre tema específico da Semana Nacional de Trânsito.
Local: na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego.
19/09
Durante o dia - Ação de abordagem educativa a motociclistas.
Local: nos canteiros de obras da Construção Civil.
Durante o dia - Abordagem com dicas de segurança no trânsito a taxistas.
Local: nas praças de Manaíra e Cabo Branco.
20/09
Durante o dia - Abordagem e entrega de material educativo no transporte coletivo.
Local: nos terminais de integração do Colinas do Sul e Bairro das Indústrias.
22/09
Durante o dia - Jornada Mundial Na Cidade sem Meu Carro com Feira de Trânsito, exposições,
apresentações e oficinas.
Local: na Avenida Visconde de Pelotas.
23/09
08h – Passeio ciclístico e atividades.
Local: Prime´s Cool – Sistema de Educação Infantil.
Durante o dia - Orientações sobre compartilhamento de espaços nas ciclovias/ciclofaixas.
Local: Centro Turístico de Tambaú.
24/09

Durante o dia - Orientações sobre comportamentos adequados na travessia e abordagem aos
condutores.
Local: na faixa de pedestre da Avenida Almirante Tamandaré X Avenida Nego.
25/09
09h - Encerramento da SNT, com exposição de trabalhos sobre Educação para o Trânsito,
produzida pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB),
panfletagem e mesa de encerramento com entrega das premiações aos vencedores do jogo
digital “Desafio Superprático Detran”, além de apresentação cultural do Grupo Musical
Sivuquiando, daquela universidade.
Local: Auditório da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), em Campina Grande.
Durante o dia - Orientações sobre obrigação de não imobilizar o veículo na área do
cruzamento.
Local: Avenida Epitácio Pessoa X Rua Desportista Aurélio Rocha (Pedro Gondim).

