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Autoescolas devem adquirir simulador
de direção veicular até final de dezembro
Aparelho custará em média 30 mil reais e servirá para a formação de

condutores que vão tirar a primeira habilitação na categoria ‘B’

Em terça-feira 3 dezembro 2013 às 16:26, por Gizelle Macedo
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O Simulador de direção veicular será obrigatório a partir de janeiro do próximo ano em todo o

país, conforme determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). E até no final de

dezembro Centros de Formação de Condutores (CFC) devem adquirir o equipamento, o qual

servirá para a formação de condutores que vão tirar a primeira habilitação na categoria “B”.

No total, o Maranhão possui mais de 200 CFCs. Deste total, mais de 20 estão localizados em

Imperatriz. Segundo o diretor adjunto da Ciretran, João Kléber Viana, “o simulador de direção

veicular custa em média 30 mil reais e o uso do equipamento será obrigatório para todos os

centros de formação, mas não necessariamente todas as autoescolas precisam possuir o

equipamento”.

O aparelho possuirá um conteúdo didático abordando conceitos básicos de condução
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equipamento”.

João Kléber Viana disse ainda que “a ideia é

disponibilizar um ou dois equipamentos para

uso geral de todas as autoescolas,

provavelmente aqui em Imperatriz o

simulador ficará na associação das

autoescolas” destacou.

Entretanto, o questionamento dos

proprietários de autoescolas na cidade é se

esses equipamentos que serão disponibilizados darão conta da demanda local. “Imperatriz

tem mais de 20 autoescolas, se cada uma dessas autoescolas tiverem 20 alunos, cada aluno vai

fazer cinco aulas com duração de meia hora, sem contar os imprevistos que podem acontecer,

por exemplo, o sistema fora do ar ou sem internet”, ressaltou o diretor de ensino da Autoescola

Maranhão do Sul, Rodrigo Pinho.

Após a conclusão e aprovação no curso teórico, o aluno terá de realizar cinco horas-aula de 30

minutos com o uso do simulador veicular, que funcionará como uma prévia das aulas práticas.

O simulador vai colocar o condutor em diversas situações que possivelmente poderá ocorrer

quando ele estiver no trânsito.

O aparelho possuirá um conteúdo didático abordando desde conceitos básicos de condução

como: passagem de marchas, aprendizado de circulação em avenidas, curvas, estradas, vias de

tráfego, regras de segurança, congestionamento e como dirigir em situações de risco.

Além disso, o equipamento registrará no monitor, em local que não prejudique a continuidade

da atividade de ensino, as infrações de trânsito porventura cometidas pelo aluno. Ao final de

cada aula, o simulador de direção veicular relacionará as infrações de trânsito cometidas pelo

aluno de acordo, com o Código de Trânsito Brasileiro.
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