
Programação Oficial do IV Encontro Estadual de Agentes de Trânsito 

Dia 16 de setembro de 2022 

08h - CREDENCIAMENTO (01 kg de alimento não perecível) 

8h40 – ABERTURA OFICIAL  

9h – MESA REDONDA em que será abordada a palestra “Quem é o Agente de 
Trânsito e Quem é o Agente da Autoridade de Trânsito” ministrada pelo presidente 
da AGT-Brasil, Antônio Coelho, pelo inspetor e chefe da seção de operações da 
Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, Eduardo Bezerra Guimarães, pelo presidente 
do Conselho Estadual de Trânsito da Paraíba (Cetran-PB) Carlos Pereira de 

Carvalho e Silva e pelo comandante do Batalhão de Trânsito da Policia Militar do 
Estado da Paraíba (BPtran-PB), tenente-coronel Jucier Pereira de Lima. 

10h10 - Serão repassadas informações sobre o Programa Habite Seguro pela 

Agente de Trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob – 

João Pessoa), Giselle Rodrigues, além de um representante do Caixa Aqui.  

10h50 - O diretor operacional da Semob de Cabedelo, Elielson Cezário e o Agente 
de Trânsito, Thiago Felipe vão falar sobre o trabalho realizado, por meio da 
fiscalização eletrônica, no município.  

11h20 - Apresentação dos representantes estadual e nacional.  

11h50 – Apresentação da empresa Verde Oliva e sorteio dos 04 brindes doados. 

12h - ALMOÇO 

13h – Apresentação do Teatro de Bonecos da equipe da educação para o trânsito 
da Semob – João Pessoa, coordenada pela Agente de Trânsito, Gilmara 
Branquinho. 



13h30 -  O superintendente e Agente de Trânsito da Superintendência de Trânsito 
e Transporte de Patos (STTrans – Patos) Elucinaldo Laurindo vai falar sobre a 

primeira Escola Pública de Trânsito implementada no Estado da Paraíba, no 
município de Patos.  

14h10 - A assessora Paula Mamede vai abordar o trabalho realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).  

15h -  Será ministrada pelos Agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana de Natal (STTU-Natal), Thiago de Lira e Ives Silva uma palestra 

sobre “Inteligência emocional para Agentes de Trânsito”. 

15h45 - Os Policiais Rodoviários Federais (PRF´s) Ageu Pinheiro e Ricardo Onofre, 
instruirão sobre “Técnicas de abordagem e técnicas de tiro” e, finalizando a 

programação do dia; 

16h40 - Ocorrerá uma palestra sobre “Posicionamento do Agente de Trânsito em 
campo” que será ministrada pelo Diretor da Semob de João Pessoa, Sanderson 
Cesário; 

Dia 17 de setembro de 2022 

Já em relação à programação do sábado (17), será realizada assembleia 
extraordinária com todos os Agentes de Trânsito, associados, que poderão 
participar tanto de forma presencial, no auditório do Uniesp, quanto virtualmente, 
por meio da plataforma de reunião online do Google Meet, em link disponibilizado 
ao associado.  Entre as pautas que serão deliberadas está a avaliação dos projetos 
trabalhados em 2022 e a projeção para 2023, além de outras. 

 


