
Drive Smart
South Coast

Drive Safe! Drive Smart!

1 em 4 acidentes cada dia nos Estados
Unidos são causados por condução com

distrações.
 

Ligue-se a nós
Para mais informações sinta-se livre de contatar

com as entidades abaixo indicadas.

O Nosso Gabinete Geral está localizado na PAACA,
360 Coggeshall Street, New Bedford, MA 02746

Call: 508.979.1580
Email: Tswanbell77@gmail.com

O Nosso Gabinete de Fall River está localizado no FRPD
685 Pleasant Street - Fall River, MA 02721

Call: 508.676.8511 Ext. 229
Email: SCYCRomero@gmail.com

Drivesmartsoco.com & Southcoastyouthcourts.org

New Bedford Police Department
Fairhaven Police Department
Dartmouth Police Department
Acushnet Police Department
Fall River Police Department
Arbella Insurance Foundation

Tomlinson O'Neil Insurance Agency
Adao Auto Group

South Coast Towing
Southcoast Health
Townsquare Media
Martin Auto School
Big Wheel Towing

Parceiros Colaboradores de
Condução Segura da Costa Sul

Enviar ou lendo mensagens texto causam
numa média os condutores a tirar os olhos

da estrada por 5 segundos. Quando se
conduz a 55 MPH, isso significa que o

condutor está a viajar aproximadamente o
comprimento de um campo de futebol com

os olhos fechados. 
 

Estatísticas de
Condução com

Distrações

Um programa de diversão para
condutores adolescentes

Informação do Polícia

Nome do Polícia:

Departamento Policial:

Telefone e Email:

mailto:T.Belliveau@paaca.org


Um condutor adolescente que quebra/viola o
parágrafo anterior será punido com uma multa de
$100 e a sua carta de condução ou autorização

[permit]será suspensa por 60 dias para a primeira
ofensa e não será elegível para reintegração da
carta de condução até que ele/ela completa um

programa selecionado pelo conservador que
incentiva mudanças de atitude em condutores

adolescentes.
 

Para uma segunda ofensa, por uma multa de $250 e
a sua carta de condução ou autorização será
suspensa por 180 dias; e para uma terceira ou

ofensa subsequente, por uma multa de $500 e terá
a sua carta de condução ou autorização será

suspensa por 1 ano.

“Todas as vezes que chego a
casa em segurança, dou

graças a todos os condutores
de responsabilidade na

estrada.”

Conhece a lei que rege o seu telefone?

A NOSSA
ABORDAGEM

Muitos jovens estão se envolvendo em
acidentes por dirigir distraídos.  A Costa Sul
uniu-se para mudar os comportamentos da

sua comunidade através da prestação e
serviços.

C O N S C I E N T I Z A Ç Ã O  D A  C O M U N I D A D E

A parceria dos Tribunais Adolescentes com o
setor policial e a comunidade está fornecendo
informações e educação sobre como reduzir a
condução negligente, fornecendo instrução e

reflexão imediata. 

E D U C A Ç Ã O  E  D I V E R S Ã O

A polícia local está responsabilizando as
pessoas que colocam a comunidade em risco

devido à condução distraída e imprudente.

A P L I C A Ç Ã O  D A  L E I

Uso de telefone celular, telefone móvel sem
usar as mãos ou dispositivo electrónico

móvel por uma pessoa com menos de 18
anos de idade enquanto conduzindo um

veículo motorizado é proibido; penalidades;
defesas afirmativas.

 
Conhece as penalidades por usar o seu telefone enquanto

conduz e é adolescente?

Lei de MA Capítulo 90 Seção 8M

DICAS PARA CONDUZIR
DE FORMA INTELIGENTE

Coloque o telefone em “não perturbar”.
Deixe o seu telefone no porta-luvas ou no banco

de trás.
Obtenha um dispositivo para colocar o telefone.

Limite o número dos seus passageiros e
distrações.

Abaixe a música
Ponha o seu cinto de segurança

Não acelere
Mantenha os olhos na estrada

Olhe em redor e mantenha-se em alerta
Use os seus sinais

Não coma/beba enquanto conduz.
Conduza com Inteligência, Conduza com

Segurança!

O que oferecemos

As Entidades Policiais e Magistrados da Costa Sul
estão dando-lhe uma oportunidade de receber a
citação e as estipulações enumeradas sob essas

ofensas no Manual do Condutor ou de completar o
Programa de Diversão Inteligente do Tribunal de

Adolescentes. Quando o seu pai/mãe ou
encarregado de educação assinar o formulário de

consentimento, pessoal do Tribunal de
Adolescentes entra em contacto consigo para
agendar a sua data de entrada. Você prestará

testemunho perante um painel de estudantes do
ensino médio (não da sua escola) e eles lhe darão

as sanções apropriadas para o seu caso.Essas
sanções terão que ser concluídas dentro do

período de sanção que você recebe. Você vai
receber um gerente do caso que o acompanhará e
garantirá que todas as sanções sejam cumpridas.

 
Sanções que podem ser emitidas: Aula de

Condução Inteligente, Serviço Comunitário, Servir
de Juri no Tribunal de Adolescentes, pedido de

desculpa por Escrito ou Verbal, projetos de
pesquisa e trabalhos de reflexão.

 
Se você não entrar em contacto com a entidade policial

dentro do prazo de 48 horas a ter sido parado para
fazer o seu encaminhamento, a citação será emitida.
Se o seu caso vem do Tribunal, nós entraremos em

contacto consigo para concluir a admissão e a
documentação dentro do prazo de uma semana após o

recebimento da referência.
 

~ Henry, 26


