DETRAN-DF
CAMPANHA EDUCATIVA DE TRÂNSITO – CUIDADO - 2021
Título: Cuidado no trânsito – 30”

Roteiro

Filme inicia com nossa protagonista, uma agente do Detran, em meio a uma obra
viária no DF. Ao fundo carros circulam, ao mesmo tempo vemos os tratores e
operários em plena execução da obra.
AGENTE DETRAN ON: O Detran-DF cuida do trânsito para proteger a vida
de todos que circulam nas nossas vias.

Corta para cena de carro com família trafegando; motoboy e depois pedestre
atravessando na faixa.
AGENTE DETRAN OFF: Sobre quatro rodas, sobre duas rodas ou sobre
roda nenhuma.

Nessa sequência a agente do Detran aparece ora em on, ora em off. A ideia desse
bloco é mostrar as mais variadas ações implementadas pelo Detran-DF:
organizando o tráfego num congestionamento para desafogar o trânsito;
colocando placas de sinalização de velocidade/trecho em obras; instalação de
semáforo ou de quebra-molas; engenharia de trânsito, mostrar os bastidores
dessa área técnica do próprio Detran.
AGENTE DETRAN OFF: ..Cuida organizando o tráfego, sinalizando vias em
obras, ajudando a reduzir acidentes e criando soluções para você ir e vir
com mais agilidade e segurança.

Esta sequência vamos usar o recurso de dividir tela para mostrar o trabalho
ininterrupto do Detran, de dia e de um lado a aplicação de prova prática para novos
motoristas e à noite e no outro lado da tela vemos o trabalho realizado na
madrugada para lavagem de faixas de pedestres.
AGENTE DETRAN OFF: ...Cuida em dias de sol e em noites sem lua.

Cena blitz educativa. Mostramos agentes do Detran entregando material gráfico
para motoristas.
AGENTE DETRAN OFF: Porque no trânsito a vida sempre tem prioridade.

Volta para agente em outro ponto das obras do Túnel de Taguatinga. Fala olhando
para a câmera. Ao lado dela entram logomarcas do Detran e GDF.
AGENTE DETRAN ON: Detran-DF. Com você na direção certa. GDF.

Entra cartela de assinatura com logomarca do Detran-DF e do GDF.

