BOLETIM INFORMATIVO Nº 2
OS ESCOTEIROS DO DF NO MAIO AMARELO – 20/04/2016

Apresentação
Este é o segundo 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. Neste boletim serão dadas informações sobre o porquê de ser no mês de maio, da cor amarela,
e do laço. Além disso vamos ensinar como deixar sua sede/instituição ainda mais amarela, quais as ações que
poderão ser feitas em maio, em complemento ao boletim anterior, e vai conhecer um pouco mais do nosso
parceiro: o Observatório Nacional de Segurança Viária-ONSV.
Fique atento à página do projeto no Facebook “O Escotismo e a Década de Ações pelo Trânsito Seguro. Acesse
o boletim 1 através dessa página.
Por que em maio? Por que amarelo?
A escolha do mês de maio foi motivada pela proposta da ONU (Organização das Nações Unidas) quando
decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito em 11 de maio de 2011. Com isso, o balanço das ações
sempre é realizado em maio no mundo todo.
A cor amarela foi escolhida por ser a cor da advertência no trânsito. Placas amarelas alertam ao motorista
sobre possíveis problemas à frente. A cor amarela do semáforo traduz-se em atenção. Portanto, o amarelo é
hoje o sinal de alerta no trânsito de todo o mundo.
Como amarelar efetivamente?
•
•
•
•

Decore sua sede com a cor amarela: com bexigas, laços de fita de cetim, tecido (TNT), entre outros.
Todos esses materiais são ótimos para chamar atenção para esta causa.
Escolha uma data no mês de maio e incentive seus lobinhos, escoteiros, sêniores e pioneiros a usarem
roupas amarelas, além de discutirem sobre o tema trânsito e refletirem sobre suas atitudes nas ruas.
Combinem com seus amigos e façam intervenções urbanas que conscientizem a sociedade.
Insira o laço amarelo em sua assinatura de e-mail ou em sua foto no facebook.

Sou o coordenador do Maio Amarelo em meu Grupo Escoteiro. Como faço para adquirir o Manual do Maio
Amarelo?
Se o seu grupo já aderiu ao Movimento e já confirmou sua participação o próximo passo é conhecer o Manual.
Basta enviar-nos outro e-mail solicitando o arquivo em pdf.

ERRAMOS!
No boletim 1 listamos os grupos que participaram da Oficina de Quarta, ocorrida na Região Escoteira do Distrito Federal no dia 16
de março. Lá indicamos que o 19º DF havia participado e aderido ao evento. Erramos: na verdade quem esteve participando foi o
grupo 39º DF. E o 19º? Irá aderir? Sim. Mais um grupo que irá promover pelo menos uma ação voltada à segurança no trânsito e
irá tirar muitas fotos postando-as no facebook na página do projeto. Junte-se à nós!!!! Envie um e-mail para
oescotismoeadecada@gmail.com e informe o desejo de seu grupo ou seção de fazer parte dessa história.

Como fazer o laço amarelo, símbolo do movimento Maio Amarelo?
Quem participou da Oficina de Quarta, ocorrida no
dia 16/03, aprendeu a fazer o laço. Mas você vai ver
que é muito fácil fazê-la. Você só precisa de uma fita
de cetim amarela (aprox. 15 cm), tesoura, régua e
alfinete. Você poderá utilizar cola à quente para colar
a fita. Durante o mês de maio incentive que todos
utilizem o laço lembrando de tirá-lo nos jogos ativos,
pois o alfinete pode machucar.

O laço pode ser utilizado no peito (em cima do distintivo de promessa ou na cobertura!
Posso fazer parcerias com outras ONGS, comunidade ou até mesmo com empresas privadas?
Claro que pode! Recomendamos inclusive que você contate seus parceiros e busque viabilizar adesivos,
banners, camisetas do maio amarelo. No Manual do Maio Amarelo tem todas as dicas a serem seguidas.

Como fazer um evento de sucesso?
- Caso seu evento seja em espaço público, verifique se
é necessário a autorização para usá-lo. Lembre-se que
atividades externas aqui no DF devem ser comunicadas
à Região Escoteira.
- Faça uma lista com tudo o que irá precisar para o
evento para que nada falte no dia.
- Distribua materiais informativos e brindes (adesivos,
folders, laços de cetim, etc.) em seus eventos.
- Não se esqueça de verificar os prazos dos
fornecedores.
- Procure as escolas, empresas e comunidade para fazer
uma parceria e leve palestras sobre segurança 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/

Materiais de apoio.
O Movimento MAIO AMARELO disponibiliza uma série de materiais que pode ser impressa por todos os
apoiadores. Nossas peças publicitárias, folhetos, cartazes, adesivos, squeezes personalizados, camisetas e
logomarca contribuem para ampliar a visibilidade de todas as ações do Movimento. Você pode vestir, usar,
colar e espalhar essa ideia! Ou até personalizar sua assinatura digital com a nossa logomarca. São muitas as
possibilidades.
Todos os materiais idealizados pelo Movimento podem ser utilizados gratuitamente, ou seja, os direitos
autorais são livres. Os apoiadores só devem respeitar o padrão visual proposto e responder pelo custo da
confecção/impressão dos materiais, que pode ser feita por empresa escolhida pelo próprio apoiador ou
indicada pelo Movimento. Qualquer dúvida entre em contato com o Observatório.
Baixe todo o material necessário para fazer ações em sua cidade!
Logo do Maio Amarelo em .PNG e .CDR
http://bit.ly/Logo_MaioAmarelo
Panfleto “10 dicas de segurança no trânsito” em .PNG e .PDF
http://bit.ly/10DicasDeSegurança
Banner Maio Amarelo (Insira seu logo) em .CDR
http://bit.ly/Banners_MA
Cartaz Caminhada Atenção Pela Vida em .PDF
http://bit.ly/CaminhadaAtençãoPelaVida
Modelo de apresentação em .PPT
http://bit.ly/Apresentação_MA
Carta Convite .PDF
http://bit.ly/Carta_Convite_MA
Carta Compromisso em .PDF
http://bit.ly/Carta_Compromisso

E a Década de ações pelo trânsito seguro.
A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, no dia 02 de março de 2010, proclamou oficialmente
o período de 2011 a 2020 como a Década Mundial de Ação pela Segurança no Trânsito a fim de estimular
esforços em todo o mundo para conter e reverter a tendência crescente de fatalidades e ferimentos graves
em acidentes no trânsito no planeta. A decisão de adoção de uma campanha decenal
mundial teve origem em vários encontros internacionais e consagrou-se no I Congresso
Mundial Ministerial de Segurança Viária, realizado em novembro de 2009 em Moscou, onde
o Brasil se fez representar.
Em resolução editada pela ONU, decidiu-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS)
juntamente com outros organismos internacionais, terão a missão de envidar esforços com o audacioso
objetivo de reduzir pela metade o número de fatalidades no trânsito mundial. Atualmente, registram-se mais
de 1 milhão e 300 mil mortes por ano e milhões de pessoas feridas, algumas incapacitadas permanentemente,
atingindo de forma majoritária aquelas na faixa etária de 15 a 44 anos de idade.
Disponível em: http://www.denatran.gov.br/campanhas/semana/2011/snt2011.htm

Fonte: DENATRAN

Como conhecer um pouco mais o ONSV?
O Observatório Nacional de Segurança Viária -ONSV é uma organização não governamental, sem fins
lucrativos, totalmente dedicada a desenvolver ações que contribuam de maneira efetiva para a diminuição dos
elevados índices de acidentes no trânsito do nosso país –índices esses que vitimam quase meio milhão de
pessoas todos os anos, entre mortos, feridos e inválidos em caráter permanente.

No site do Observatório você poderá encontrar artigos, notícias, pesquisas, estatísticas, serviços, áudios e
vídeos e muita informação sobre educação de trânsito e eventos
Acesse a página do ONSV e conheça todas as suas ações: http://www.onsv.org.br/

Maio Amarelo lança campanha #EuSou+1 por um trânsito mais humano
Foi ao ar nesta terça, dia 19 de abril, em todas as redes sociais – Twitter, Facebook e site do Maio Amarelo, a
mais nova campanha do Movimento Maio Amarelo para mobilizar o país contra a epidemia das mortes no
trânsito. A campanha está sendo lançada pelo OBSERVATÓRIO Nacional de Segurança Viária, que coordena a
mobilização no Brasil. A campanha traz um forte apelo: “Somos 43 mil mortos no trânsito”. Essa epidemia
precisa parar. Todas as peças trazem alguns dos
números da violência no trânsito no Brasil,
segundo o DataSUS em 2014. A proposta é
evidenciar que as mortes precisam ser freadas
e que cada um é responsável por mudar esse
cenário. Quer saber mais?
Acesse: http://www.onsv.org.br/noticias/maio-amarelo-lanca-campanha-eusou1-por-um-transito-mais-humano/

Próximos passos!
Fique atento à página do facebook, no site do Maio Amarelo e ao próximo boletim. Definam um responsável
dentro de seu Grupo Escoteiro e entre em contato conosco. Estamos aguardando vocês!
Coordenação dos Escoteiros do DF no Maio Amarelo.
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/

