Programação Semana Nacional de Trânsito 2017 – Salvador
Ações pela valorização da vida irão marcar a atuação do Departamento Estadual de Trânsito da
Bahia (Detran-BA), durante a Semana Nacional de Trânsito (SNT), comemorada de 18 a 25 de
setembro. Este ano, o órgão vai promover a campanha #EuEscolhoViver, com o objetivo de
estimular boas escolhas entre condutores e pedestres, para reduzir os índices alarmantes de
acidentes no país, que matam aproximadamente 47 mil pessoas por ano.
O Detran programou uma série de atividades educativas, em Salvador e municípios do interior,
que incluem palestras, cursos de capacitação, passeios e mobilização de estudantes de escolas
públicas. Haverá também o lançamento de novos serviços, como o portal na internet
repaginado, call center moderno e a central de videomonitoramento para a formação de
condutores; e a apresentação de novas viaturas. As blitzes de alcoolemia da operação “Paz no
Trânsito” serão reforçadas, em parceria com a Polícia Militar.
Na capital baiana, a Caminhada #EuEscolhoViver promete ser o ponto alto da SNT, com a
participação de instituições públicas e privadas e cidadãos que perderam familiares em
acidentes. O evento será realizado na manhã do dia 24, com percurso entre o Santuário de
Irmã Dulce, no Largo de Roma, e a Igreja do Bonfim. “Desde já, convidamos todos os baianos
para esse ato de cidadania, amor ao próximo e fé, na esperança de construirmos um trânsito
seguro”, declarou o diretor-geral do Detran, Lúcio Gomes.
Para homenagear autoridades e representantes da sociedade civil que trabalham em prol da
segurança viária no estado, o órgão fará a entrega da medalha “Amigo do Detran” e da “CNH
Cidadã”. “Temos vários parceiros que contribuem para o sucesso de nossas ações. Por isso,
decidimos prestar essa homenagem a pessoas que se dedicam à missão de salvar vidas no
trânsito”, explicou o diretor.

