
 

Uma empresa do grUpo

Usar o cinto de segurança é 

obrigatório e pode salvar vidas. 

Essa é uma afirmação que 

todos conhecem. Mas, muitas pesso-

as esquecem que o uso do cinto de 

segurança é fundamental também nas 

viagens de ônibus.

Aí você se pergunta: Por que utilizar 

cinto em um transporte onde é permi-

tido viajar em pé? A resposta é simples: 

só é permitido andar em pé nos trans-

portes coletivos urbanos, que tem uma 

velocidade reduzida. 

De acordo com o Código Brasileiro de 

Trânsito, o uso do cinto de segurança 

é obrigatório nas viagens de ônibus de 

fretamento. Porém, esta obrigação é 

cumprida por apenas 2% dos passagei-

ros, segundo a ANTT (Agência Nacional 

de Transportes Terrestres).

Além de evitar que o passageiro bata 

a cabeça no banco da frente ou nas 

divisórias do veículo, o cinto também 

impede que a pessoa seja lançada den-

tro ou mesmo fora do veículo, evitando 

que as consequências de um acidente 

sejam mais graves.

Uma estatística feita com base em 

situações reais mostra que o uso do 

cinto de segurança reduz em até 70% 

as chances dos passageiros sofrerem 

algum tipo de lesão durante um aci-

dente. O risco de morte é 40% menor. 

Por isso, você que é cliente da Uru-

bupungá, tenha esse cuidado quando 

entrar no ônibus. Regule o cinto de 

segurança para você de forma confor-

tável, deixando-o afivelado durante 

todo o trajeto. Isto é um ato de amor e 

respeito por si mesmo.

Cinto de segurança:  
um dispositivo que salva vidas!
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