
TRÂNSITO 
CONSCIENTE 
EVITA 
ACIDENTES!
DICAS PARA MOTOCICLISTAS

Responsáveis por uma 
enorme parcela no 
trânsito atual, as motos 
estão presentes cada 
vez mais no nosso dia a 
dia pela praticidade. 
Para manter uma 
relação saudrelação saudável entre 
motos, carros, ciclistas e 
pedestres é necessário 
seguir alguns passos:

SINAL VERDE
• Garanta sua segurança, mantenha sua moto regularizada e 
em ótimo estado de funcionamento.
• Ande sempre nos limites de velocidade.
• Utilize o capacete somente com viseira 
 ou óculos de proteção.

SINAL AMARELO
• Faça uso da buzina com toques breves, somente como 
advertência ao pedestre ou condutores de outros veículos.
• Tenha sempre capa e bota para se proteger em dias de chuva.
• No trânsito, dê sempre preferência ao pedestre.

SINAL VERMELHO
• Proibido piloto e passageiro andarem de moto sem capacete.
• Nunca pilote com sono, cansado, sob efeito de álcool ou de 
outras substâncias que possam prejudicar seus reexos.
• Jamais utilize o celular ao conduzir a motocicleta.

Segundo a seguradora 
Líder, que administra o 
seguro DPVAT. Há cinco 
anos, a principal vítima no 
trânsito era o pedestre. 
Hoje, é o motoqueiro. Nos 
acidentes, 74% das vítimas 
são condusão condutores, 14%, o 
carona e 12%, o pedestre. 

VOCÊ
SABIA?

   MAIO AMARELO

O Maio Amarelo é um movimento internacional que visa conscientizar, 
educar e sensibilizar a todos para a redução de acidentes e a segurança no 
trânsito. 

O mês de maio O mês de maio foi escolhido após a ONU decretar no dia 11 de maio de 2011 
a Década de Ações para a Segurança no Trânsito (2011-2020) com o objetivo 
de reduzir 50% dos acidentes de trânsito no mundo.

Quando a questão é a segurança no trânsito, é essencial o 
comprometimento e a responsabilidade de todos os pedestres, motoristas, 
motociclistas e ciclistas para evitar acidentes nas vias. Até porque, em um 
único dia incorporamos mais de uma dessas funções.

MOTO
CICLISTAS


