Programação Semana Nacional de Trânsito 2017 – Natal/RN
O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) e os parceiros do projeto Vida no
Trânsito apresentam a programação oficial das atividades educativas que vão ser
desenvolvidas durante a Semana Nacional de Trânsito (SNT), que acontece de 18 a 25 de
setembro. Este ano, o tema determinado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran)
é “Minha escolha faz a diferença no trânsito” e vem com o objetivo de alertar condutores,
ciclistas, passageiros e pedestres sobre a importância e a valorização de cada um para a
construção de um trânsito seguro e mais humano.
18/09
16h – Cerimônia de abertura oficial com exposição de material.
Local: Natal Shopping.
18 e 19/09
09h às 18h – Doação de sangue/unidade móvel.
Local: Natal Shopping.
15h às 20h – Painéis de exposição e blitz cidadã.
Local: Natal Shopping.
14h às 17h - Treinamento Pilotagem Consciente com instruções teóricas e práticas de
pilotagem consciente para motociclistas.
Local: Natal Shopping.
20/09
08h às 11h – Fórum de Acidentes - Importância do trabalho articulado e colaborativo entre
orgãos; diagnóstico de acidentes do RN; definição de circunscrição.
Local: Juizado Especial (Potilândia).
09h às 18h – Cinema Rodoviário.
Local: Norte Shopping.
14h- Visita na área de Politrauma do Hospital Walfredo Gurgel - conscientizar para prevenir
reincidência de internação por acidente de trânsito.
Local: Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel -HMWG
19h às 21h – Papo Consciente – Ação com a Banda Sunset.
Local: UNI-RN.
21/09
08h às 11h30 – Ação de conscientização: segurança do pedestre sobre os trilhos /Ação
voltada para inclusão dos idosos no trânsito/ Vaga de estacionamento.
Local: CBTU- Estação de Trem.
22/09

07h às 10h – Travessia de pedestres –uso de Passarela e Faixa de Pedestres. Parceria com
DNIT e PVT.
Local: Faixa de pedestres em frente ao Midway.
16h às 17h – Blitz Cidadã.
Local: Av. Eng. Roberto Freire.
23/09
14h às 17h – Blitz Cidadã/ Treinamento de Pilotagem.
Local: Moto Fest Natal- Arena das Dunas.
20h30 às 23h – Teste de bafômetro e explicação sobre riscos de beber e dirigir.
Local: Bares e Restaurantes.
24/09
07h30 às 10h – Projeto Ecológico do DNIT – Arborizando a entrada da cidade.
Local: Margem da BR-101.
15h às 17h30 – Passeio Ciclístico- com o objetivo de promover a inclusão de outro modal do
transito e orientação para o trânsito seguro de ciclistas.
Local: Av. Eng. Roberto Freire.

