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« Trânsito e Meio Ambiente
Qualidade de Vida dos Motoristas Profissionais »

Equipe de SC vence o concurso “Luz, Câmera,
ConscietizAÇÃO”
A equipe vencedora do concurso “Luz, Câmera, ConscientizAÇÃO”, que participou com o vídeo
“Não passe rápido pela vida de seus amigos”, vem da cidade de São José, em Santa Catarina.
Classificada como a melhor da categoria 15-16 anos, a equipe é formada pelos alunos Matheus
Luis Sherer, 16 anos e Peterson Roberto da Silva, também de 16 anos. Eles representam o
Colégio Elisa Andreoli, e tiveram como orientador, o professor Etori Caldeira de Amorim.
Para a produção deste vídeo, os estudantes utilizaram os recursos de filmagem da câmera
fotográfica digital do professor e retrataram os abusos cometidos por um aluno com uma
bicicleta, cometendo infrações que ele certamente cometerá quando pegar um carro. O vídeo
tem um final impactante, que mostra, com muita tristeza, a carteira vazia do aluno depois de
ter “sofrido” um acidente.
O júri, formado por especialistas em trânsito, foi escolhido pelo Portal do Trânsito levando-se
em consideração o envolvimento com o tema do Concurso. Para isso foram escolhidos:
- Dr. David Duarte Lima
Professor Doutor da Universidade de Brasília. Graduado em Estatística e com Mestrado e
Doutorado em Saúde Pública pela Universidade Livre de Bruxelas. Estuda Segurança no
Trânsito e é consultor do Portal do Trânsito.
- Luciana O´Reilly
Coordenadora Nacional da ONG Criança Segura, instituição sem fins lucrativos que trabalha
com a prevenção de acidentes com crianças de 0 a 14 anos.
- Diza Gonzaga
Fundadora da ONG Vida Urgente. Fundou a instituição após perder um filho em acidente de
trânsito. Trabalha com conscientização de jovens.
- Juciara Rodrigues
Coordenadora de Educação de Trânsito do Denatran. Órgão oficial do governo.
- Lucas Di Grassi
Piloto de corrida.
O Concurso
O concurso “Luz, Câmera, ConscientizAÇÃO” teve como objetivo atingir, mobilizar e
conscientizar os jovens, quanto à responsabilidade que devem ter no trânsito, por meio de
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campanhas em vídeo, utilizando linguagem de jovens para jovens.
O Portal do Trânsito lançou o concurso na Semana Nacional de Trânsito de 2007, para
estudantes de todo Brasil, entre 12 e 20 anos- divididos em quatro faixas etárias, criarem
campanhas de segurança de trânsito, no formato de vídeo. “Os vídeos foram muito além de
nossas expectativas, apresentando uma linguagem diferente da usual, temos certeza de que
nesses adolescentes foi plantada uma semente de responsabilidade, segurança, mudança de
comportamento e educação no trânsito”, afirma Mauro Gil Meger, idealizador do concurso.
Este post foi ao ar quinta-feira, abril 17th, 2008 às 9:18 na categoria Sem categoria. Você também pode assinar nosso
RSS 2.0 feed. Você pode deixar uma resposta, ou trackback do seu site.

2 respostas para “Equipe de SC vence o concurso “Luz, Câmera,
ConscietizAÇÃO””
1. Fran escreveu:
maio 15th, 2008 às 1:03

Achei justo a vitória desta equipe. Este concurso deveria ser mais divulgado nas escolas.
Parabéns!
2. Mariana Czerwonka escreveu:
maio 15th, 2008 às 9:35

Fran
Todos os vídeos estavam muito bons, sobrou criatividade e competência de todas as
equipes participantes. Espero que a próxima edição do concurso tenha mais apoio e seja
mais divulgada. Agradeço pela participação.
Mariana.
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