
Seja um motorista,
ciclista, motociclista
e pedestre consciente.

ALGUMAS DICAS BÁSICAS PARA 
NÃO SER UM VACILÃO NO TRÂNSITO.

POR UMA RUA MELHOR.

#porumaruamelhor #vacilaonao
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USAR O CELULAR 
OU DIRIGIR. ESCOLHA UM.

“Eu consigo dirigir com uma mão só.” “É rapidinho.”  

“Tô de olho na rua.” Nem gaste suas desculpas.  

Usar o celular dirigindo é tão perigoso quanto dirigir  

alcoolizado — causa cegueira periférica, a chamada  

“cegueira da falta  de atenção”. E quadruplica o risco  

de acidentes. Definitivamente, celular e direção não combinam.

DAR SETA NÃO GASTA O DEDO.

Quando os outros sabem para onde você vai, o trânsito flui 

muito melhor. Seta não é favor ou gentileza, é obrigatório. 

Não economize seta, seu dedo vai continuar igual.

SUAS VAGAS PREFERIDAS SÃO
AS PREFERENCIAIS? VACILÃO.

Idosos e portadores de necessidades especiaiS têm mais 

dificuldade de locomoção do que você, por maior que 

seja a sua preguiça de dar alguns passos a mais. 

Eles precisam estacionar mais perto dos locais de 

acesso. Respeite.

ÁLCOOL E DIREÇÃO? VOCÊ BEBEU?

Mais de 50% dos acidentes são causados por motoristas 

alcoolizados. Mesmo pequenas quantidades de álcool  

já afetam a habilidade na direção. As reações ficam mais  

lentas e há perda de noção quanto à velocidade  

do próprio carro e a de outros veículos. Não vacile.

FAIXA DE PEDESTRE 
NÃO TEM ESSE NOME POR ACASO.

Não pare sobre a faixa de pedestre. Você estará forçando  

o pedestre a atravessar no lugar errado, aumentando 

as chances de um acidente. Todo o resto da rua já é seu, 

você não precisa de mais esse pedaço.

PEDESTRE: NEM SEMPRE VOCÊ É INOCENTE.

Não finja que não é com você, pedestre. Às vezes, você 

dá as suas vaciladas também. É proibido andar fora da faixa 

nas ruas, passarelas e passagens subterrâneas. Se não 

existir calçada ou acostamento, a circulação deve ser feita 

pelo meio-fio da pista, sempre em fila, em linha reta e no 

sentido contrário ao dos condutores.

MOTOCICLISTA: OS CARROS TAMBÉM 
TÊM DIREITO DE MUDAR DE FAIXA.

É lei: todo motociclista tem que usar capacete, viseira ou óculos 

e roupas de proteção. A moto deve ser guiada com as duas mãos  

e de preferência no centro da pista mais à direita sempre.  

Moto não pode circular nas vias de trânsito rápido, 

e o motociclista não pode entrar na contramão nem subir 

na calçada com ela. Lembre-se: os carros também têm direito 

de mudar de faixa. E os retrovisores não são seus inimigos.

BICICLETA NÃO É “CAFÉ COM LEITE”.

Ciclista, você está sentado em um veículo. Você não é pedestre. 

O que significa que você não pode andar na calçada,  

na contramão, parar sobre a faixa de pedestre ou mesmo furar 

o sinal vermelho. Quando não há ciclovia ou acostamento, 

bicicletas devem andar rente ao meio-fio da pista à direita. 

Bicicletas com aro superior a 20 são obrigadas a ter espelho 

retrovisor do lado esquerdo, campainha e sinalização noturna.
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