
TRÂNSITO 
CONSCIENTE 
EVITA 
ACIDENTES!
DICAS PARA MOTORISTAS

A maioria dos acidentes de 
trânsito estão ligados a falta 
de atenção do motorista, 
dirigir em alta 
velocidade, 
alcoolizado ou 
falando ao celular. 
PPara uma direção 
segura é preciso 
car atento a 
alguns pontos:

SINAL VERDE
• Faça revisões periódicas e mantenha seu veículo em boas 
condições.
• Use cadeirinhas para crianças de acordo com a idade 
recomendada.
• Em caso de chuva e neblina, reduza a 
 velocidade e mantenha atenção redobrada.

SINAL AMARELO
• Sempre sinalize ao mudar de faixa de trânsito.
• Não pare o veículo sobre a faixa de pedestres.
• Espere o pedestre concluir a travessia antes de avançar no 
sinal verde.

SINAL VERMELHO
• Não conduza o veículo se tiver ingerido bebida alcoólica.
• Não fale ao celular, nem envie mensagens enquanto estiver 
no volante.
• Não conduza o veículo sem o cinto de segurança. Motorista e 
passageiros devem usá-lo, mesmo os que viajam no banco 
traseiro.
•• Proibido conduzir acima da velocidade permitida das vias.

O seguro DPVAT tem por 
objetivo de garantir às vítimas 
de acidentes causados por 
veículos, ou por suas cargas, 
indenizações em caso de 
morte e invalidez 
permanente, e de 
rreembolso de despesas 
médicas. As indenizações 
do DPVAT são pagas 
independentemente da 
apuração da culpa.

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.

MOTORISTAS


