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O MOVIMENTO MAIO AMARELO

• O Movimento Maio Amarelo nasce com uma
só proposta: chamar a atenção da sociedade
para o alto índice de mortes e feridos no
trânsito em todo o mundo.



OBJETIVO

• Colocar em pauta, para a sociedade, o tema
trânsito. Estimular a participação da
população, empresas, governos e entidades



POR QUE MAIO?

• Em 11 de maio de 2011, a ONU
decretou a Década de Ação para
Segurança no Trânsito. Com isso, o
mês de maio se tornou referência
mundial para balanço das ações que o
mundo inteiro realiza.



A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em

março de 2010, uma resolução definindo o período

de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a

Segurança no Trânsito”. O documento foi elaborado

com base em um estudo da OMS (Organização

Mundial da Saúde) que contabilizou, em 2009, cerca

de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em

178 países. Aproximadamente 50 milhões de

pessoas sobreviveram com sequelas.



POR QUE AMARELO?

• O amarelo simboliza atenção
e também a sinalização e
advertência no trânsito.



Além do mês de Maio temos as 
Campanhas da Semana Nacional do 
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NO TRÂNSITO, O QUE FAZEM?

CONDUTORES

MOTOCICLISTAS

CICLISTAS

PEDESTRES



COMPETIÇÃO



VELOCIDADE

ETERNAMENTE 

ATRASADOS.



A OBSESSÃO PELO AUTOMÓVEL

UNIVERSALIZAÇÃO DO 
SONHO DA MOBILIDADE 

E DA VELOCIDADE



VIOLÊNCIA



Plano Nacional de Redução

de Mortes e Lesões no

Trânsito (Pnatrans)

Lei 13.614 de 11 Janeiro de 2018

Resolução do CONTRAN 722 de 06 de Fevereiro de 2018

Estabelece o tema e o cronograma das campanhas educativas de 

trânsito a serem realizadas em 2018.



Janeiro e Fevereiro - Ações de apoio à Campanha RODOVIDA do Governo Federal 

(itens de segurança e férias); 

Março - Campanha de conscientização sobre o respeito ao pedestre; 

Abril - Campanha de conscientização sobre o uso do capacete na condução de 

motocicletas e ciclomotores; 

Maio - Ações de apoio ao Maio Amarelo, campanha da sociedade por um trânsito 

seguro; 

Junho - Campanha de conscientização sobre o perigo do consumo de álcool e 

condução veicular; 

Julho – Campanha nacional de respeito aos limites de velocidade; 

Agosto - Campanha de conscientização sobre os riscos do manuseio do celular ao 

volante; 

Setembro - Campanha da Semana Nacional de Trânsito (18 a 25 de setembro de 

2018); 

Outubro – Campanha de conscientização sobre o uso de cinto de segurança e de 

dispositivo de retenção infantil; 

Novembro - Campanha de conscientização e respeito ao ciclista, e do Dia Mundial 

em Memória às Vítimas do Trânsitos;

Dezembro - Ações de apoio à Campanha RODOVIDA do Governo Federal 

(manutenção preventiva e documentação regular).



Cenário – Frota Motorizada Brasileira  

Fonte: SVS – Ministério da Saúde.

Recomendação da OMS   
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Década de todos
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EDUCAR PARA TRANSFORMAR A REALIDADE 



Educação:
“...Processo no qual o homem, pela capacidade
de aprender, adquire experiências que atuam
sobre sua mente e físico, podendo alterar seu
comportamento...”

Niskier, Arnaldo. Tecnologia Educacional: uma visão política





TRÂNSITO É COISA SÉRIA
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