


10 Dicas para você Dirigir com segurança na Chuva

As chuvas seja de verão, inverno ou de qualquer época 
do ano, estão cada vez mais causando desastres, 
problemas e mortes! Vias escorregadias, com baixa 
visibilidade, alagamentos/inundações e vários buracos 
que surgem com as águas e ficam ocultos, criam 
dificuldades e prejuízos aos motorista e moradores das 
áreas afetadas.

Vamos dar 10 dicas para vocês motoristas dirigirem com 
mais segurança! E para você que é passageiro passe 
adiante essas dicas, para segurança de todos!

🚦🌂1 - Reduza a velocidade e mantenha distância do 
veículo da frente! Com a água da chuva e óleo 
acumulado nas pistas, aumenta o risco de derrapagens e 
colisões!

☄ 2 - Acenda o farol baixo, para melhorar a sua visão na 
pista e dos outros motoristas ao redor.

💢 3 - Não andem com os vidros embaçados, isso 
prejudica sua visão! Ligue o ar condicionado ou 
ventilação interna para desembaçar e melhorar sua 
visibilidade.



⛮ 4 - Verifique sempre se o limpador de para-brisas está 
em ordem, pois eles são fundamentais nos dias de chuva, 
para você enxergar! 

🚫 5 - Se você perder o controle da direção e deslizar na 
pista molhada, não freie ou faça movimentos bruscos 
com o volante. 

🚧 6 - Se o motor morrer em caso de enchentes, não dê 
partida. Desligue, chame socorro e aguarde. Se você der 
partida, com a água que tampou a entrada de ar do 
motor, irã travar as peças internas.

🚨7 - Pisca Alerta só se o carro estiver parado.

🚗 8 - Dirija com as duas mães no volantes, para ter mais 
firmeza e controle na direção.

🌊 9 - Só passe em área de alagamento em extrema 
necessidade e se o volume de água não passe da 
metade da altura da roda do carro.

☔ 10 - Com chuvas fortes, a visibilidade fica pouca ou 
quase nula, guie-se pelas linhas (faixas de ruas) e 
tachões das vias!



📧

DANIELLE - ORGANIZAÇÃO CRISTIANO 

Foi pensando em ter um trânsito mais seguro que criei este Check-list, 

afinal, são mais de 30 mil mortes ano no Brasil, e com as chuvas os riscos 

de acidentes só aumentam, então vamos tentar reduzir esse número.

Para te ajudar e auxiliar com essas dicas e na contratação certa do seguro 

para sua necessidade, conte com minha assessoria em seguros.

Eu sou corretora de seguros formada em 2000, mas trabalho desde 1992 

no ramos de seguros, e já ajudei centenas de pessoas como você a terem 

a proteção certa e economizando. 

Então me conta: você precisa de ajuda para decidir qual seguro é o certo 

para você? Talvez você precisa de ajuda com o fechamento da proposta?

Não importa o que você precisa: eu estou pronta para te atender. E você só 

precisa falar comigo para isso, é só clicar no botão abaixo.
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