BOLETIM INFORMATIVO Nº 4 – Balanço Final
OS ESCOTEIROS DO DF NO MAIO AMARELO – 20/06/2016
Apresentação
Este é o quarto boletim informativo que trata da participação dos escoteiros do Distrito Federal no
Movimento Maio Amarelo e as ações de seus parceiros. Fizemos neste boletim um breve balanço
sobre as atividades realizadas durante o mês de maio, tanto dos desse parceiros quanto dos grupos
escoteiros que realizaram pelo menos uma atividade voltada à segurança no trânsito.
Agradecimentos
De início gostaríamos de agradecer à toda a chefia envolvida no Maio Amarelo e que se empenhou junto com
seus jovens para organizar atividades voltadas à segurança no trânsito. O resultado pode ser visto na página
do projeto no Facebook. Se você ainda não postou o momento é agora, pois muitos outros grupos escoteiros
e comunidade em geral poderão ter acesso às atividades realizadas e poderão se planejar para o futuro!
Aos parceiros de sempre como o DETRAN-DF, DER-DF, PMSC, CBMDF, HEMOCENTRO e, em especial, as ONGs
Rodas da Paz e Bike Anjo. Um agradecimento especial ao OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA
pelo apoio durante o Maio Amarelo e as orientações dadas ao movimento escoteiro.
AÇÕES DO DER-DF, DETRAN-DF/DIREDUC, POLÍCIA MILITAR/BATALHÃO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO e
HEMOCENTRO durante o Maio Amarelo.
Segundo a ASCOM do DER-DF, foram mais de 500 ações educativas e
de fiscalização durante o mês de maio. Foram atingidos, segundo o
DER-DF mais de 111 mil pessoas. Foram várias atividades de
conscientização tais como palestras, corridas, pedaladas, doações de
Sangue, entrega de rosas, iluminação especial em monumentos e
distribuição de materiais educativos. Em entrevista feita no Palácio do
Buriti, sobre o balanço do Maio Amarelo, o comandante do Batalhão
de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar, tenente-coronel
Stefano Lobão, disse que em maio, a corporação focou nas ações preventivas”. Já o diretor-geral do
Departamento de Trânsito (Detran-DF), Jayme Amorim de Sousa, destacou o envolvimento de grupos de
motociclistas e ciclistas na campanha e destacou: “É fundamental que todos, motoristas e pedestres, saibam
que os riscos no trânsito existem e que é preciso diminuí-los, com
mais atenção e respeitando as regras. Tanto o DER-DF, o DETRANDF e a Polícia Militar do DF estiveram presentes nessas ações que
contaram ainda com a parceria com o HEMOCENTRO. Juntos
trabalharam a campanha “Não derrame sangue, doe!" em que
foram envolvidos vários grupos de doadores.
(Texto extraído de Amanda Martimon e Fernando Martins, da Agência Brasília).

As fotos tiradas dessas ações podem ser acessadas pelo sítio
eletrônico a seguir: https://www.flickr.com/photos/agenciabrasilia/26795547633/in/album-72157668803734151

Esta é uma parceria entre a Região Escoteira do Distrito Federal e o Observatório Nacional de Segurança Viária
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Você sabia que em termos absolutos, o
Brasil é 4º país do mundo com maior
número de mortes no trânsito? São quase
50 mil mortos por ano. O número de mortes
no trânsito no Brasil tem ultrapassado até
mesmo as mortes causadas por câncer no
país – aproximadamente 22 por 100 mil
habitantes. A meta do governo é reduzir o
número para 11 mortes por 100 mil
habitantes.

O movimento abriu espaço para novos projetos
como o Cine Detran – Mobilidade Urbana nas
Escolas do DF, que levou ao Cine Brasília 2.762
estudantes de diversas instituições de ensino
para assistirem o documentário Bike vs Carros, de
Fredrik Gertten.
Aderiram também ao propósito do movimento
grupos de motociclistas, de ciclistas e
(Fonte: HEMOCENTRO)
comunidades estudantis a exemplo da UnB, que criou o espaço Maio Amarelo, destinado às atividades
do movimento como exposição, palestras, apresentação de teatro e exibição de filmes sobre trânsito.
Durante o Maio Amarelo, o Detran e o DER, com o apoio da PMDF, realizaram 310 operações de
trânsito tipo blitz;
Foram autuados cerca de 1.060 condutores que dirigiam após o consumo de bebida alcoólica;
Foram apreendidos 1.523 veículos irregulares.
Foram
registradas
41.660
infrações, sem considerar as
multas ainda em processamento.

Foram
realizadas
145
atividades
educativas, realizadas pela Diretoria de
Educação de Trânsito, com o apoio dos
órgãos parceiros, atingiram um público
estimado em 63 mil pessoas. As ações
incluem palestras, abordagens, blitzes
educativas, atividades em escolas,
empresas, órgãos públicos entre outros. O
DETRAN-DF revitalizou mais de 870 faixas
de pedestres, além de realizar campanhas permanentes sobre a preferência do cidadão na faixa. Acesse o site
do DETRAN-DF em www.detran.df.gov.br
Segundo
a
Agência Brasília, o
encerramento
das atividades do
Maio
Amarelo,
organizadas pelo
GDF, ocorreu dia
31 pela manhã
com a Corrida Paz no Trânsito, no Eixão Norte. Foram
aproximadamente 17 minutos para percorrer 5
quilômetros.
http://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2015/05/31/maio-amarelo-se-encerra-com-corrida-no-eixao/

AÇÕES DOS GRUPOS ESCOTEIROS
Vários Grupos Escoteiros do DF participaram do movimento Maio Amarelo. Muitos registraram seus eventos
e disponibilizaram em suas respectivas páginas no facebook. Abaixo destacamos algumas ações!
GRUPO ESCOTEIRO AVE BRANCA – 13º DF - http://www.geab13.com.br/
Mensagem na página do Grupo no Facebook: “Neste
mês de maio em apoio a campanha Maio amarelo, o
Grupo Escoteiro Ave Branca dedicou algum tempo de
suas atividades para divulgação das medidas de
segurança que devemos observar no trânsito. Ninguém
melhor que nossos lobinhos para lembrar aos pais as
atitudes que devemos ter ao usar as vias do nosso DF,
e eles deram um show durante as atividades.” Uma das incentivadoras do Maio Amarelo junto ao GE Ave
Branca foi a Chefe Viviane que fez toda a chefia entrar no clima, ou vestindo amarelo, ou colocando a fitinha
do movimento ou ainda colocando um colar amarelo no estilo havaiano. Tudo para permitir um cenário
voltado à discussão do papel do movimento escoteiro e a segurança no trânsito. Alguns registros das atividades
estão destacados, mas na página do facebook do GE Ave Branca grupo tem muito mais.

GRUPO ESCOTEIRO CAIO MARTINS – 6 DF - https://www.facebook.com/CaioMartins6DF/?fref=ts

Mensagem
na
página do Grupo no
Facebook: “O Grupo
Escoteiro
Caio
Martins - 6º DF
apoia o Movimento
Maio
Amarelo.
Acompanhando o sucesso de outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e o
“Novembro Azul”, os quais, respectivamente, tratam dos
temas
câncer
de
mama
e
próstata,
o #MAIOAMARELOestimula você a promover atividades
voltadas à conscientização, ao amplo debate das
responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o
comportamento de cada cidadão, dentro de seus
deslocamentos diários no trânsito. Junte-se a nós! O
escotismo e a década de ações pelo trânsito
seguro. #curta #compartilhe#pratique
GRUPO ESCOTEIRO GRANDE COLORADO – 37º DF - https://www.facebook.com/Grupo-Escoteiro-GrandeColorado-37-DF-818010128226970/

Segundo a chefe Juciele as atividades Maio Amarelo no Grupo
Escoteiro Grande Colorado aconteceu em 15 de maio e foi
marcado por uma tarde muito animada que uniu técnica
escoteira, diversão ao ar livre e conhecimentos visando a
conscientização para o trânsito seguro.

GRUPO ESCOTEIRO JOSÉ DE ANCHIETA – 11 DF http://www.geja.blog.br/
A Matilha de serviço do GEJA, Matilha Marrom fez a bandeira do dia e em seguida, após a chegada de todos
os Lobinhos do grupo, um breve momento para a espiritualidade, em que se abordou a conscientização para
um trânsito seguro, iniciaram as
atividades do Maio Amarelo.
Primeiro um grande jogo sobre
informações do trânsito. Depois os
lobinhos foram divididos em duplas
que deveriam pegar placas de
trânsito e avaliar uma imagem
identificando os riscos de transito.
Cada dupla deveria chegar ao final do percurso com o carrinho para pegar a imagem ou placa revezando o
motorista. Ao retornar a dupla faria uma avaliação da imagem e após identificar 1 ou 2 riscos deveria voltar
para o carrinho para pegar uma placa de trânsito. Foram abordados vários aspectos da segurança no trânsito,
a importância da sinalização e, em especial, as situações de risco a qual estamos expostos, afinal, temos que
fazer o melhor possível para estarmos sempre seguros no trânsito.

GRUPO ESCOTEIRO MARECHAL RONDON – 4º DF http://www.rondon.org.br/
No Grupo Escoteiro Marechal
Rondon, dia 21 de maio foi dia de
marcar o Maio Amarelo nas vidas dos
lobinhos, escoteiros, seniores, guias
e pioneiros. Yann Kruger foi
responsável pela programação e
motivação para que as crianças e
jovens escoteiras participassem de
atividades educativas e marcantes.
Todas as crianças e jovens participaram de duas bases, confecção do lenço amarelo e da fita amarela, com
debates e observações sobre o trânsito, uso do cinto de segurança, faixa de pedestre, entre outros temas
relacionados ao Maio Amarelo. Os adultos voluntários acompanharam os participantes.

Site da Região Escoteira do Distrito Federal
No site da Região Escoteira do DF figurou antes e
durante o mês de Maio o chamamento para que
todos os grupos escoteiros do DF participassem
desse movimento. Foram destacados no site a
participação dos nossos parceiros nesse evento.
Acesse: www.escoteirosdf.org.br
União dos Escoteiros do Brasil divulga em seu site
a Especialidade de Segurança no Trânsito

Na página da União dos Escoteiros do Brasil, no Facebook,
foi dada divulgação da especialidade de segurança no
trânsito, abordando uma das principais atitudes que todos
devemos ter ao entrarmos em um veículo: colocar o cinto
de segurança! Parece óbvio, mas muitos passageiros (e até
alguns motoristas) simplesmente ignoram esse dispositivo
importantíssimo no caso de um acidente de trânsito.
Parabéns à equipe responsável pelo site!
Acesse: www.escoteiros.org.br
MENSAGEM FINAL
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.
Todos que participaram direta ou indiretamente desse movimento com certeza fizeram a diferença por um
mundo melhor! Continuemos com nossas boas ações no trânsito, afinal, juntos podemos salvar milhões de
vidas no trânsito! Lembremo-nos de que estamos atravessando a Década de Ações pelo Trânsito Seguro,
proposta pela ONU, e podemos apenas vê-la passar, mas podemos fazer algo mais! Sejamos nós a
transformação que queremos para o mundo melhor, para um trânsito melhor.

