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Estado de Santa Catarina

CÂMARA DE VEREADORES PROMOVE PALESTRAS ALUSIVAS AO
"MAIO AMARELO"

A Câmara de Vereadores de Gaspar
realiza nesta quinta-feira (4) duas
palestras sobre o tema “Maio Amarelo”.
A primeira palestra acontece às 14h30, e
com a participação dos  Vereadores
Mirins, tem o objetivo de  capacitar a
comunidade escolar para terem a
percepção e consciência no trânsito. A
segunda palestra acontece às 19h e será
aberta para o público em geral. O
Sargento da Polícia Militar Rodoviária,
Especialista em Educação e Segurança

no Trânsito, Emerson Luiz Andrade e o Agente de trânsito, Pedro da Silva estarão coordenando os
trabalhos.  A intenção é alertar para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, promovendo
mobilizações, que possam trabalhar a prevenção e diminuir os acidentes de trânsito. 

Maio Amarelo

Trata-se de um movimento internacional de mobilização e conscientização para a redução de acidentes e
para um trânsito seguro em qualquer situação. O movimento acontece em maio em alusão ao decreto de
11 de maio da Organização das Nações Unidas (ONU), decretando ações para a segurança no trânsito entre
2011 e 2020, e tem como meta reduzir em 50% os acidentes de trânsito no mundo. A cor amarela foi
escolhida em alusão à sinalização de advertência, utilizada nos semáforos. O mês de maio foi escolhido em
comemoração ao Dia Mundial da Segurança Viária e do Pedestre, com a realização da Semana Mundial de
Segurança do Pedestre, lançada em 2013. 

Situação Trânsito segundo OMS

Mais de 1,25 milhão de pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS). A taxa do Brasil, desde 2003, subiu de 18,7 para 23,4 e em 2012, o
país teve cerca de 47 mil mortes no trânsito estimadas pela OMS, a partir das 42,2 mil mortes
efetivamente registradas e atribuídas a acidentes.

Gaspar, 03 de Maio de 2017.
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