
MOVIMENTO MAIO AMARELO - ORIENTAÇÕES

MOTOCICLISTAS 

1- Evite dar carona para desconhecidos

2- Os limites de velocidade foram feitos para proteger você e os demais; respeite-os

3- Esteja sempre atento à sinalização de trânsito

4- Mantenha a moto em boas condições e utilize todos os equipamentos de segurança

5- Jamais dirija sob efeito de álcool, independente da quantidade consumida

6- Nunca circule pela contramão, a menos que orientado por agente de trânsito

7- Mantenha distância segura do veículo à frente

8- A imprudência na direção, além de ser crime, pode tirar sua vida e a de outras pessoas

9- Estacione nos locais apropriados, evitando usar o espaço entre dois automóveis estacionados

10- Evite ultrapassar pela direita

CICLISTAS 

1- Evite pegar carona em veículos de desconhecidos

2- Mantenha-se atento ao fluxo de bicicletas, pedestres e animais na via

3- A sinalização de trânsito também vale para ciclistas

4- Mantenha a bicicleta em boas condições e utilize os equipamentos de segurança

5- O álcool e as drogas prejudicam o equilíbrio do ciclista e o expõem a riscos desnecessários

6- Se precisar trafegar na contramão ou na calçada, desça e empurre a bicicleta

7- Ande sempre na mão de direção e respeitando a preferência nos cruzamentos. Não circule nas

calçadas

8- Evite estacionar sua bicicleta próximo a rampas de acesso para cadeirantes

9- Mantenha a atenção ao longo do trajeto e evite imprevistos

10- Se precisar mudar de direção, sinalize antes e certifique-se de que os demais usuários da via

aguardarão a manobra

PEDESTRES 

1- O pedestre também é responsável pela segurança na travessia das vias (Art.69 do CTB)



2- Aguarde o melhor momento para atravessar a via, mesmo quando houver faixa de pedestres;

tenha certeza de que foi visto pelos condutores antes de atravessar e que eles vão parar para que

você atravesse

3- Pedestres também precisam respeitar a sinalização

4- Habitue-se a atravessar a via pela faixa de pedestres, e pelo lado direito da mesma, deixando o

lado esquerdo livre para quem vem no sentido contrário

5- Ao descer de um ônibus, não atravesse a via imediatamente; aguarde na calçada até que o veículo

se afaste e você tenha boa visão do trânsito

6- Respeite a sinalização luminosa para pedestres: só atravesse a via quando o semáforo estiver

verde para você

7- Durante a prática de corrida ou caminhada, não atravesse a via sem antes se certificar de que os

condutores vão parar para que você realize a travessia

8- Ao atravessar a via com crianças, aguarde pelo melhor momento e mantenha-as junto com você,

segurando-as pelo pulso

9-  Ao  caminhar  com  animais,  mantenha-os  presos  à  guia,  evitando  que  se  dirijam  à  pista  e

provoquem um acidente

10- Seja cortês quando houver fluxo intenso de pedestres no mesmo local que você

MOTORISTAS

1- Respeite sempre a sinalização 

2- Mantenha seu carro em boas condições e verifique sempre os equipamentos de segurança

3- Evite dar carona a estranhos

4- Respeite os limites de velocidade sinalizados na via; quanto maior a velocidade, mais difícil

manter o controle da situação e mais grave é o acidente

5- Nunca dirija sob efeito de álcool e/ou drogas. Além de ser crime, você coloca a sua vida e a dos

demais usuários da via em risco

6- Dirija preventivamente, mantendo distância segura entre seu carro e o veículo à frente e ficando

atento às preferências nos cruzamentos e rotatórias

7- Em hipótese alguma estacione nas vagas para deficientes ou para idosos sem ter direito a elas



8- Dê preferência aos pedestres nas faixas de travessia

9- Esteja sempre atento ao fluxo de automóveis, pedestres, ciclistas, motociclistas e animais

10- Não force a ultrapassagem, mesmo estando com pressa; esta conduta coloca todos em risco


