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No período de 2 a 31 de maio, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, por meio da 

CET e da SPTrans, participará do Movimento Maio Amarelo. 

Maio Amarelo é uma iniciativa para alertar, tanto o poder público quanto a sociedade civil, sobre o 

alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo. Dados estatísticos conhecidos 

apontam quase 50 mil mortes/ano devido a acidentes de trânsito no território brasileiro. 

A violência pelas nossas ruas, avenidas e estradas tornou-se um problema crônico de saúde 

pública: afinal, os custos envolvidos num acidente vão além do prejuízo material e do risco à 

própria vida; há gastos como hospitais (maior ocupação de leitos hospitalares e despesas 

médicas decorrentes), danos psicológicos (traumas) à vítima e à família, perda da produtividade 

no trabalho, etc.  

Nesse contexto, o Maio Amarelo pretende chamar a atenção, colocar o tema da Segurança Viária 

na ordem do dia, conscientizando todos sobre a responsabilidade na construção de um trânsito 

mais seguro, pautado no compromisso cotidiano com a cidadania e o respeito. 

Maio foi escolhido o mês para marcar tal mobilização, porque foi em 11/05/2011 que a ONU 

decretou o início da Década de Ações para a Segurança no Trânsito (2011-2020), movimento 

global do qual São Paulo apoia e participa. Por sua vez, a cor amarela, no conjunto semafórico, 

significa Atenção. Atenção pela vida. 

O calendário de ações alusivas à Campanha Maio Amarelo está assim estruturado: 

 02 a 06 de maio/2017: Semana do Pedestre 
 07 a 13 de maio/2017: Semana do Ciclista 
 14 a 20 de maio/2017: Semana do Motociclista 
 21 a 27 de maio/2017: Semana do Carro 
 28 a 31 de maio/2017: Semana do Transporte Coletivo e de Carga 

 

Em cada semana, uma intensa programação - a começar por coletiva de imprensa no dia 2/05 

com prefeito e secretários anunciando o início do Movimento na capital paulista - cheia de 

novidades. Saiba tudo no site http://maioamarelo.prefeitura.sp.gov.br 

Faça sua reflexão, seu debate e participe por um trânsito mais pacífico!  
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