
TRÂNSITO 
CONSCIENTE 
EVITA 
ACIDENTES!

DICAS PARA CICLISTAS

O uso da bicicleta como 
meio de transporte, além 
do lazer e esporte vem se 
tornando cada vez mais 
comum. As avenidas 
e ruas estão se 
adequando aos nadequando aos novos 
padrões de vida. Para 
manter o equilíbrio 
entre carros e ciclistas, 
deve-se car atento a 
alguns pontos:

SINAL VERDE
• Sempre sinalizar com as mãos a intenção de realizar alguma 
manobra.
• Andar sempre nas ciclofaixas.
• Respeitar as normas de trânsito e faróis 
 exclusivos das ciclofaixas.

SINAL AMARELO
• Quando não houver ciclofaixa ou acostamento, os cliclistas 
poderão utilizar as vias no mesmo sentido de circulação dos 
veículos.
• Circular pelas calçadas só é permitido desde que autorizado e 
devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via.

SINAL VERMELHO
• Não pedalar nas vias sem utilizar os equipamentos de 
proteção: capacete, óculos ou viseira, cotoveleiras, joelheiras e 
roupas apropriadas, de preferência com cores chamativas.
• Não conduza passageiros fora da garupa ou assentos 
especiais destinados a eles.
• Não pedale em vias de trânsito rápido (marginais, vias 
expressas e rodovias).

A bicicleta tem sido uma 
importante alternativa 
onde a sociedade ganha 
como um todo por ter 
uma cidade mais 
saudável, menos 
congestionada e poluída.

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.

CICLISTAS


