BOLETIM INFORMATIVO
OS ESCOTEIROS DO DF NO MAIO AMARELO – 08/04/2016
Apresentação
Este é um boletim informativo que trata da participação dos escoteiros do Distrito Federal no Movimento Maio
Amarelo e que conta com o apoio da ONG OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA-ONSV. Serão
dadas informações sobre o que é o Movimento Maio Amarelo, como os escoteiros e a comunidade poderão
participar, entre outras dicas. Fique atento aos boletins e à página do projeto no Facebook “O Escotismo e a
Década de Ações pelo Trânsito Seguro.”
O que é o Movimento Maio Amarelo?
O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice
de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o
Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a
sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe,
associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras,
efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude
que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.
Como os Grupos Escoteiros e a comunidade podem participar?
No mês de maio cada seção ou o grupo todo, se possível envolvendo a comunidade, devem promover pelo
menos uma ação voltada ao trânsito seguro. Qualquer atividade, da mais simples a mais elaborada.
Os grupos podem também deixar sua sede iluminada de amarelo. Como? Veja abaixo como deixar sua sede
mais amarela!
Os responsáveis pela atividade
oescotismoeadecada@gmail.com

devem

informar a adesão

ao

Maio

Amarelo

pelo

e-mail

Lembre-se de acessar e colocar as
fotos na página do facebook:
O ESCOTISMO E A DÉCADA DE AÇÕES
PELO TRÂNSITO SEGURO.

Quais grupos já se comprometeram a participar?
Os Grupos 37º DF, 11º DF, 1º DF, 4º DF, 6º DF, 39º DF, 15º DF, 36º E 9º DF estiveram participando da Oficina
de Quarta ocorrida no dia 16 de março deste ano aqui em Brasília e se comprometeram a realizar pelo menos
uma atividade de trânsito no mês de maio. O quê? Seu grupo não está na lista, mas quer participar? Não tem
problema, basta enviar um e-mail para oescotismoeadecada@gmail.com e registrar seu interesse.
Só? Não. Você deve ficar atento aos próximos boletins e ver o que seu grupo ou sua seção poderão fazer de
atividade durante o mês de maio! Fique alerta e acesse a página no Facebook!

Quais as atividades poderão ser realizadas durante o mês de Maio?
Qualquer atividade na área de trânsito. São exemplos:
- confecção do laço amarelo símbolo do movimento Maio Amarelo;
- caminhadas, corridas, passeios ciclísticos;
- Participar de atividade de trânsito juntamente com as ONGs envolvidas com um trânsito seguro (Rodas da
Paz, Bike anjo, p.ex.);
- elaboração de cartazes e folders educativos de trânsito;
- Promover uma blitz educativa com o apoio do DETRAN-DF e entregar folders sobre o trânsito seguro;
- visitar a escolinha de trânsito do DER – TRANSITOLÂNDIA;
- elaborar jogos e brincadeiras envolvendo o tema trânsito;
- elaborar um vídeo;
- tirar fotos, muitas fotos e postar nas suas redes sociais com o símbolo do movimento: o laço amarelo!
- convidar outro Grupo Escoteiro e elaborar
uma grande atividade.
E muito mais!!!
Como deixar minha sede amarela?
Ilumine sua sede com a cor amarela. Não
precisa nada além de papel celofane amarelo
e a iluminação já existente. Veja:

Eu sou o responsável do meu grupo
escoteiro no Movimento Maio Amarelo. Como faço para saber mais?
Existe algum Manual de apoio?
Sim! Temos um manual organizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. Basta enviar um e-mail
para oescotismoeadecada@gmail.com. Contamos com você!
PRÓXIMOS BOLETINS!
Nos próximos boletins você irá aprender a fazer o laço do Movimento Maio
Amarelo, teremos outras dicas de atividades, saberá qual a razão de ser em maio
e da cor amarelo, e muito mais! Até lá vamos invadir as redes sociais facebook,
twiter, instagram e todas as formas de divulgarmos o empenho dos escoteiros do
Brasil e do Observatório Nacional de Segurança Viária por um trânsito mais
seguro. Afinal, juntos podemos salvar milhões de vidas no trânsito!

Esta é uma parceria entre a Região Escoteira do Distrito Federal e o Observatório Nacional de Segurança
Viária - www.escoteirosdf.org.br http://www.onsv.org.br/

