BOLETIM INFORMATIVO Nº 3
OS ESCOTEIROS DO DF NO MAIO AMARELO – 29/04/2016
Apresentação
Este é o terceiro 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-SNSV. Neste boletim vamos mostrar que outros parceiros estão trabalhando por um trânsito mais
seguro: o DETRAN-DF, DER-DF e o HEMOCENTRO. Além desses, temos também o Corpo de Bombeiros Militar
do DF, a Câmara Legislativa, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar do DF/PBTRANS, entre outras
organizações envolvidas. Você vai conhecer o que alguns grupos escoteiros estão planejando e como poderão
agregar esforços junto com os nossos parceiros de sempre. E tem mais!
Você já está à página do projeto no Facebook “O Escotismo e a Década de Ações pelo Trânsito Seguro”, não é
mesmo? Acesse e comece a contribuir com fotos e posts envolvendo suas ações durante o Maio Amarelo.
Conheça nossos parceiros do Maio Amarelo aqui no Distrito Federal
- Departamento de Estradas de Rodagem Do Distrito Federal – DER DF
O DER-DF é uma entidade autárquica e integra a estrutura administrativa do
Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional (SRN) e do Sistema Nacional
de Trânsito (SNT), como órgão executivo rodoviário de trânsito do Distrito
Federal. Então, se você estiver rodando em uma rodovia do Distrito Federal
(exemplos: DF 003, conhecida como EPTG, DF-011, conhecida como EPIG, df-001 conhecida como EPCT), saiba
que é o DER-DF o responsável pela construção, manter, conservar, operar e fiscalizar essas vias, além de suas
faixas de domínio. O DER-DF também promove segurança, fluidez, mobilidade e conforto aos usuários, além
de cumprir e fazer cumprir o Código de Trânsito Brasileiro.
Além de todas essas atividades o DER-DF mantém a Escola Vivencial de Trânsito,
popularmente conhecida como TRANSITOLÂNDIA, que fica no Parque Rodoviário do
DER, em Sobradinho. Você gostaria de conhecer mais sobre a TRANSITOLÂNDIA?
Acesse o site http://transitolandia.der.df.gov.br/index.html e veja como agendar uma
visita!
- Fundação Hemocentro de Brasília – HEMOCENTRO ADERE AO MAIO AMARELO
A Fundação Hemocentro de Brasília é uma entidade pública, de caráter tecnológico, científico e educacional,
de suprimento de hemocomponentes à população do Distrito Federal vinculada
à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Atende a todos os hospitais do GDF,
inclusive os conveniados, como o SARAH, HFA e o HUB/UnB.
Considerando que a doação de sangue é um gesto solidário e altruísta e que o
engajamento da sociedade é essencial para ampliar a importância desta ação, o
HEMOCENTRO está unindo esforços para que, juntos, possam também orientar
os doadores sobre os cuidados que devem ser adotados no dia a dia e fortalecer
a prevenção aos acidentes de trânsito.

Nesse sentido, o HEMOCENTRO convida os grupos de ciclistas, motociclistas, jipeiros e afins para organizarem
campanhas de doação de sangue ao longo do mês de maio, a fim de promoverem essa aliança entre a
prevenção, promoção e recuperação da saúde!
Os grupos podem vir de forma oficial ou
Lembramos que é importante comunicar ao Hemocentro
espontânea. Aos interessados, favor
sobre a ida do grupo, uma vez que as equipes precisam estar
entrarem em contato com o Núcleo de
preparadas para recebê-los da melhor forma possível.
Captação de Doadores para efetuar o
agendamento.
Essa é uma oportunidade para que os diversos grupos
interajam entre si, tornando as discussões e a mobilização do
movimento no DF ainda mais rica!!
Acesse o site no endereço: http://www.fhb.df.gov.br/, ou
através dos demais contatos: Núcleo: 3327-4413 / 4447, pelo
E-mail: servicosocial@fhb.df.gov.br, ou ainda pelo
WHATSAPP: 9350-3075.

- DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO / DETRAN-DF
Sabe quem cuida do trânsito de Brasília, fora as rodovias
estaduais e federais? O DETRAN-DF que tem suas
competências definidas nos Artigos 22 e 24 do Código de
Trânsito Brasileiro. Dentro as inúmeras tarefas como
cumprir a legislação de trânsito, fiscalizar o trânsito, emitir documentos de
habilitação e cuidar das condições dos veículos que trafegam nas vias do DF, o DETRAN-DF tem uma Diretoria
de Educação de Trânsito a qual tem um papel fundamental na formação de novos condutores e na reeducação
dos antigos. A DIREDUC tem sido uma grande parceira dos Escoteiros do DF e com certeza você já os participou
de algum jogo ou brincadeira durante as Aberturas Regionais ou em eventos da Semana Nacional de Trânsito.
Este ano estamos juntos no Maio Amarelo e a DIREDUC/DETRAN-DF organizou uma vasta programação para
este mês.

A programação é tão vasta que deixamos ela completa logo adiante para que você, seu grupo escoteiro e sua
comunidade participem desses eventos. Divulgue em suas redes sociais.
Conheça um pouco mais sobre o DETRAN-DF e seu importante trabalho para um trânsito mais seguro. Acesse
o site http://www.detran.df.gov.br/
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PROGRAMAÇÃO DO DETRAN-DF COM SEUS PARCEIROS:
DATA

HORÁRIO

LOCAL
PARQUE DA CIDADE - EST.13
(ADM. DO PARQUE)
ESCOLA SENAI - GAMA
SEDE DETRAN E DER

01/mai

9h as 13h

02/mai
02/mai
03/mai

9h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
TOCHA OLÍMPICA

04/mai

9 às 11h

CINE BRASÍLIA

04/mai
05/mai

9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h

06/mai

9h as 11h - 14h as 16h

07/mai
08/mai

9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h

SECRETARIA DA SAÚDE E PGDF
ANIVERSÁRIO DO GUARÁ
SHOPPING POPULAR E SECRETARIA DE
SEGURANÇA PÚBLICA
ANIVERSÁRIO DO SUDOESTE - PARQUE
TAGUAPARK - DIA DAS MÃES

09/mai

9 às 11h

CINE BRASÍLIA

09/mai
09/mai
10/mai

9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
14h as 16h

CRECHE CEPI ANGELINS - SANTA MARIA
BURITI E TCDF
ESCOLA CLASSE 16 - CEILÂNDIA

10/mai

9h as 11h - 14h as 16h

11/mai

8h as 16h

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE II 607 ASA NORTE) E CLDF
ESCOLA CLASSE 16 - TAGUATINGA
NORTE

ATIVIDADE
ABERTURA DO MAIO AMARELO
ATIVIDADE LÚDICA
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
EXIBIÇÃO PÚBLICA DO DOCUMENTÁRIO BIKE vs CARROS
(Estudantes e professores de Ceilândia)
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
ATIVIDADES EDUCATIVAS
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
ATIVIDADES EDUCATIVAS
ATIVIDADES EDUCATIVAS
EXIBIÇÃO PÚBLICA DO DOCUMENTÁRIO BIKE vs CARROS
(Estudantes e professores de Samambaia)
ATIVIDADES LÚDICAS
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
ATIVIDADES LÚDICAS
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
ATIVIDADE LÚDICA
PRF - CINEMA RODOVIÁRIO
DER - BLITZ EDUCATIVA
PM - TEATRO
DETRAN - PERCURSO ICC (MINHOCÃO)
TODOS - ABORDAGEM NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E
EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS
EXIBIÇÃO PÚBLICA DO DOCUMENTÁRIO BIKE vs CARROS
(Estudantes e professores do Guará)
ATIVIDADE LÚDICA
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"

11/mai

10h30 as 14h

UNB

12/mai

9 às 11h

CINE BRASÍLIA

12/mai
12/mai

9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h

13/mai

9h as 11h - 14h as 16h

14/mai
15/mai
17/mai
17/mai

9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h

ESCOLA CLASSE 01 - SOBRADINHO I
PRF E PCDF
ESCOLA CLASSE KANEGAE
(RIACHO FUNDO I)
ANIVERSÁRIO DE ÁGUAS CLARAS
ZOOLÓGICO E PONTÃO DO LAGO SUL
ESCOLA CLASSE 15 - TAGUATINGA
DFTRANS E CBMDF

18/mai

9 às 11h

CINE BRASÍLIA

18/mai
19/mai
20/mai
21/mai

9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h

22/mai

9h as 11h - 14h as 16h

24/mai

9h as 11h - 14h as 16h

CRECHE CEPI CALIANDRA ESCOLA CLASSE 03 - NÚCLEO
BPTRAN E DETRAN TAGUATINGA
ANIVERSÁRIO DO RIACHO FUNDO II
PARQUE ÁGUAS CLARAS E TERRAÇO
SHOPPING
ENTRE A FUNARTE E A TORRE DE TV

25/mai

9 às 11h

CINE BRASÍLIA

25/mai

9h as 11h - 14h as 16h

BR - 060 E DF - 001

26/mai
28/mai

9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h
CONCENTRAÇÃO: 7h
SAÍDA: 8h
9h as 11h - 14h as 16h
9h as 11h - 14h as 16h

À DEFINIR
PARK SHOPPING E METRÔ

BLITZ EDUCATIVA DE TRÂNSITO DETRAN E PM
EXIBIÇÃO PÚBLICA DO DOCUMENTÁRIO BIKE vs CARROS
(Estudantes e professores de Taguatinga)
BLITZ EDUCATIVA DE TRÂNSITO
DETRAN E PRF e DER
PEDAL
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"

FLONA - FLORESTA NACIONAL

ENCONTRO DOS GRUPOS DE CICLISTAS - PASSEIO

ESCOLA CLASSE 08 - TAGUATINGA
PRAÇA DO BURITI

ATIVIDADE LÚDICA
FAZER UM GRANDE LAÇO AMARELO HUMANO

29/mai
30/mai
31/mai

ATIVIDADE LÚDICA
ATIVIDADES EDUCATIVAS
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
ATIVIDADE LÚDICA
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
EXIBIÇÃO PÚBLICA DO DOCUMENTÁRIO BIKE vs CARROS
(Estudantes e professores do Plano Piloto e Cruzeiro)
ATIVIDADE LÚDICA
ATIVIDADE LÚDICA
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"
ATIVIDADE LÚDICA
"INVASÃO NAS INSTITUIÇÕES" "#EUSOU+1"

Não fique de fora desses eventos! Participe com sua seção escoteira! Fique atento para o dia 31 e a
construção do grande laço humano!

O que cada grupo escoteiro está pensando em fazer durante o mês de maio
Na primeira Oficina de Quarta ocorrida aqui no DF no dia 16 de março, vários grupos escoteiros participaram
e muitos se comprometeram a realizar pelo menos uma atividade voltada à segurança no trânsito. Alguns
grupos já se programaram. Vejam alguns exemplos:












O Grupo Escoteiro Marechal Rondon - 4º DF vai desenvolver atividades com todas as seções. A Diretoria vai intensificar as
ações e educação no trânsito com os pais. A sede do 4º DF vai ser iluminada de amarelo;
O Grupo Escoteiro do Ar Salgado Filho – 9º DF vai trabalhar o tema com a tropa escoteira e o ramo lobinho. O grupo pretende
confeccionar o laço amarelo, lenços amarelos, debate sobre trânsito seguro; Os Lobinhos também irão trabalhar aspectos de
segurança viária com cartazes, jogos, e brincadeiras. O 9º DF deixará sua sede na cor amarela durante todo o mês;
O Grupo Escoteiro Grande Colorado – 3º DF está programando atividades para a tropa escoteira e ramo lobinho. Vão
trabalhar as regras de segurança no trânsito com os lobinhos com vistas à progressão e estímulo a que tirem a especialidade
de segurança no trânsito;
O Grupo Escoteiro Vilagran Cabrita - 19º DF vai organizar atividades com a Alcateia, e
Tropas Escoteiras e Sênior, abordando a construção de carrinhos de rolimã, percurso em
uma pista simulando trânsito com bicicletas, skates, patinetes, etc. e debate sobre
segurança no trânsito;
O Grupo Escoteiro Bernardo Saião GEBS – 15º DF vai fazer um grande laço com TNT
amarelo em sua sede. Vão trabalhar também aspectos de segurança no trânsito com a
Alcateia, Ramo Escoteiro e Sênior;
O G.E. Morais Antas GEMA 1º DF está planejando uma Blitz Educativa no Estacionamento
do Atacadão Asa Norte (Parceiro do Gema);
E mais, os grupos Grande Colorado - 37º DF, José Anchieta GEJA - 11º DF, Caio Martins 6º
DF, Ave Branca - 13º DF e Zamenhof-39º DF também irão realizar alguma tarefa
envolvendo o Maio Amarelo.

Todos os demais grupos escoteiros estão convidados a deixarem suas sedes
amarelas (papel celofane amarelo) e colocarem as fotos dos seus eventos na
página do facebook.
Como abordar a Especialidade de Segurança no Trânsito e qual a sua importância?

Esta especialidade é relativamente fácil de se abordar (e conquistar),
especialmente o nível básico. Trabalhe de forma a fazer os jovens entenderem
como é o funcionamento do trânsito, quais são os elementos envolvidos (ser
humano, veículo, via, meio ambiente) e como interagem entre si e a necessidade
de se ter regras (C.T.B.). Também é interessante abordar de que forma a
sinalização nos orienta, adverte e determina certas ações (lembrando que temos
vários tipos de sinalização, horizontal, vertical, semafórica, sinais e apitos). Utilize
o método escoteiro, ok?
O mais interessante é frisar que todos esses aspectos devem trazer maior
segurança para todos já que no Brasil o número de mortes no trânsito é muito
elevado (Datasus 2014 apontou cerca de 43 mil mortes no trânsito). Mas procure
não falar tanto de mortes, mas sim de vidas salvas. Outra dica é: não transforme
o jovem em um pequeno motorista. Dirigir é uma conquista e não é para todos.
Ensine-os a serem bons cidadãos e lembre-se que no trânsito somos pedestres!
Sugestões para temas a serem abordados para cada ramo (cada qual respeitando-se a
linguagem, faixa etária com foco no método escoteiro):
Lobinho: falar sobre os elementos no trânsito, as regras (C.T.B.), sinalização, uso do
cinto de segurança no banco de traz para TODOS os passageiros e da importância da
cadeirinha e do buster(assento elevado), uso do celular pelo pai, mãe, tio, etc., a
Esta é uma parceria entre a Região Escoteira do Distrito Federal e o Observatório Nacional de Segurança Viária
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importância da travessia na faixa de segurança, o que significa cada cor do semáforo, etc.; Acesse o
site http://criancasegura.org.br/ e veja as orientações quanto ao uso da cadeirinha no banco de traz.
Ramo Escoteiro: como são mais autônomos sugere-se abordar aspectos de
caminhadas e travessias com segurança, o andar de bicicletas nas vias públicas, o uso
do cinto de segurança e a cobrança dos demais membros da família para não utilizarem
celular enquanto dirigem. Pode-se introduzir atividades envolvendo sinalização de
trânsito as caminhadas, mas com foco nos pedestres e ciclistas;
Ramo Sênior: nessa faixa etária o jovem pode ser compelido a se tornar motorista, o
que não é necessariamente uma verdade. Busque coloca-los em contato com Ongs
envolvidas com a segurança no trânsito. Outra opção é trabalhar teatros, filmagens e
aspectos que os façam pensar da importância de termos bons cidadãos no trânsito.
Pode ser iniciada a discussão sobre direção x álcool e aspectos da Lei Seca; o uso da
bicicleta e a importância de dirigir com segurança também deve ser abordado.
Direção? Para eles não deve ser incentivado o uso do carro até que conquistem sua
CNH, o que pode ocorrer, via de regra, a partir 18 anos; Abordem o fato de que somos
multiplicadores de boas ações no trânsito, sempre!
Pioneiros: a maioria dos pioneiros já dirige, já sai com os amigos, frequenta festas e
bares. Foque na Lei Seca, na direção segura, no controle da velocidade e na importância
do pioneiro ser um multiplicador de boas atitudes no trânsito, com o sentimento de
estar servindo à sua comunidade; Existem várias Ongs formadas a partir de
movimentação de pais que perderam seus filhos no trânsito. São históricas de vidas
que merecem ser ouvidas. Contate-as: TrânsitoAmigo, Instituto Paz no Trânsito,
VidaUrgente, NãoFoiAcidente, entre outras! Abordar aspectos sobre mortes no trânsito
já deve ser tratado, especialmente considerando o número de jovens que morrem no trânsito.
Como cada grupo deve proceder com
registros no SIGUE

ESPECIALIDADE DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
1. Conhecer o Código Nacional de Trânsito.
2. Conhecer os sinais usados nos cruzamentos pelos policiais do trânsito.
3. Demonstrar que conhece as regras de segurança em casos de
acidentes com veículos, nas ruas e nas estradas.
4. Conhecer as regras de segurança para caminhadas em calçadas e ao
longo de estradas.
5. Executar, com a colaboração da Seção, uma demonstração sobre
segurança no trânsito para um público escolar ou escoteiro.
6. Iniciar ou cooperar com uma campanha destinada a manter em bom
estado a sinalização de trânsito, nas proximidades de sua residência
ou da sede da Seção.
7. Elaborar um folder sobre prevenção de acidentes de trânsito e
difundi-lo em sua Seção ou comunidade.
8. Explicar as regras básicas para sinalizar o local de um acidente.
9. Conhecer o significado das luzes do semáforo para veículos e
pedestres.
10. Conhecer os principais telefones para contato imediato, nos casos
de acidentes (Policia, Pronto Socorro etc.).
11. Fazer uma estatística dos acidentes ocorridos na sua localidade.
12. Promover na Seção um debate sobre segurança no trânsito.

No SIGUE ADMINISTRATIVO os
chefes
responsáveis
devem
selecionar o seguinte: Atividades
fora da sede - cadastro - marcar o
tipo de atividade como ‘parceiros /
Campanha Nacional” já que o
evento tem como principal parceiro
o ONSV e é nível nacional. Se a
atividade for na sede, a chefia
deverá proceder da seguinte forma:
Seções/Equipes - calendário da
seção
atividade
na
sede/frequência - cadastrar a
atividade
e
descrever
a
programação.
Atentem-se para aquelas atividades
externas e seu nível de segurança exigido. Caso tenha dúvidas quanto aos procedimentos contate a
Diretoria de Métodos Educativos, com a Ch. Alessandra Cossio. alecossio@gmail.com

Maio Amarelo lança campanha #EuSou+1
por um trânsito mais humano
Baixe os materiais da campanha #EuSou+1 e
publique-os no facebook ou twitter.
https://twibbon.com/Support/eusou1

MENSAGEM FINAL ANTES DE INICIARMOS O MÊS DE MAIO
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. Procure não esperar que alguém faça alguma coisa: seja
você essa pessoa que irá juntar mais pessoas e fazer algo por um trânsito mais seguro.
O mais importante é que o Movimento Escoteiro participe ativamente de
eventos como esse e procure, de fato, ser protagonista por um trânsito
mais seguro. E não estamos sós. Existem vários parceiros envolvidos com
essa causa. Procurem-nos!!!
Lembre-se, estamos atravessando a Década de Ações pelo Trânsito
Seguro, proposta pela ONU, e podemos apenas vê-la passar, mas
podemos fazer algo a mais! Seja você, sejamos nós a transformação que
queremos para o mundo, para um trânsito melhor.

Esta Coordenação agradece aos inúmeros parceiros envolvidos com esse e outros tantos projetos relacionados
à Década: DIREDUC e DIRPOL/DETRAN-DF, HEMOCENTRO, DER-DF, CBMDF, PMDF/BPTRAN, MPDFT, OPAS,
CLDF, e as ONGs Rodas da Paz, Bike Anjo, TrânsitoAmigo, CriançaSegura e Instituto de Segurança no Trânsito.
Agradecemos especialmente a parceria e as orientações do ONSV-Observatório Nacional de Segurança Viária
que tem concentrado a organização do Movimento Maio Amarelo aqui no Brasil. À todos os Grupos Escoteiros
do DF nosso apoio e agradecimento por estarem salvando vidas!
Coordenação dos Escoteiros do DF no Maio Amarelo.
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