
3000
vidas perdidas em 

estradas e ruas

9ª
maior causa de 

mortes no mundo

1º responsável por
mortes na faixa de

15 a 29 anos
2º responsável por

mortes na faixa de
5 a 14 anos

3º responsável por
mortes na faixa de

30 a 44 anos

O trânsito é um sistema necessariamente coletivo, portanto seus acidentes também são. 
Previna-se: ao ter cuidado no trânsito, você cuida de você e das pessoas ao seu redor.

Não utilize equipamentos que tirem sua atenção no trânsito, como celulares e
câmeras;

Lembre-se sempre dos cinco pontos fundamentais da direção defensiva:
conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação;

Cuide da sua saúde para dirigir: se não estiver se sentindo bem ou estiver
muito cansado, não dirija;

Não utilize substâncias psicoativas antes de dirigir: álcool, tabaco e outras
substâncias podem alterar sua percepção da realidade, sua consciência, sua
agilidade e seu raciocínio;

Respeite o espaço entre o carro e o ciclista;

Atente-se aos pedestres: duas a cada três
vítimas de acidentes de trânsito são pedestres.
Além disso, lembre-se: além de motorista, você
também é pedestre em outros momentos;

Se for pedestre, busque estar atento ao
trânsito, evite mexer no celular, olhe para os
lados e atravesse na faixa de pedestres.

Maio Amarelo: 
cuidados no trânsito

O movimento Maio Amarelo propõe chamar a atenção da sociedade para o alto índice
de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo é promover uma ação

coordenada entre o Poder Público e a sociedade com a intenção de colocar em pauta o
tema de segurança viária e mobilizar a população, empresas, entidades, associações e

federações para discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento. 

Atualmente, esses acidentes já representam um custo de US$ 518 bilhões por ano ou
um percentual entre 1% e 3% do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país.

COMO EVITAR ACIDENTES DE TRÂNSITO? 


