
Maio Amarelo 2021
Respeito e Cuidado salvam vidas



Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional 
de conscientização para redução de sinistros no 
trânsito que surgiu em maio de 2011, quando a 
Organização das Nações Unidas (ONU)  lançou a 
“Década de Ação para Segurança no Trânsito”.

Em 2017, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, realizou 
pela primeira vez ações do Movimento Maio Amarelo. 

Desde então, anualmente, a pasta realiza uma programação intensa de atividades presenciais e on-line de 
conscientização e de educação no trânsito com grande impacto na população e nos meios de comunicação.



Maio Amarelo

Em 2020, a programação do Maio 
Amarelo, que já estava organizada 
com diversas ações presenciais, 
teve de ser totalmente adaptada 
para a internet em razão do início 
da pandemia de Covid-19.

Com o agravamento da pandemia, 
a programação do Maio Amarelo 
de 2021 já foi planejada dentro 
dessa situação.



Slogan de 2021

Respeito e cuidado salvam vidas

O tema do Observatório Nacional de Segurança Viária 2021 é 

Respeito e Responsabilidade: Pratique no trânsito

A proposta da SMT é não usar a palavra trânsito e alinhar a 
comunicação de segurança viária com a de prevenção da 

pandemia da covid-19



Propostas de ações do Maio Amarelo 2021

• Realização de webinar em parceria com a 
Iniciativa Bloomberg, por meio da Vital 
Strategies;

• Posts em redes sociais;
• Divulgação de Relatório Anual de Sinistros 

(CET);
• Vídeo em parceria com o SAMU e SMS;
• Vídeo em parceria com a Iniciativa 

Bloomberg, por meio da Vital Strategies;
• Mensagens educativas para motoristas e 

entregadores de aplicativos.



Webinars sobre Segurança Viária

• 4 Webinares em maio;
• Todas as quartas-feiras;
• Das 10h às 11h30;
• Parceria com a Vital Strategies.

• Plataforma zoom;
• 15 minutos para cada;
• 15 minutos de perguntas (serão combinadas com 

antecedência);
• As perguntas do chat serão respondidas por e-mail;
• Terá tradutor no primeiro painel;
• Haverá tradutor de libras pela SMPED



1º dia do webinar

Como a pandemia alterou a mobilidade em São 
Paulo, Bogotá e Buenos Aires

- Secretário de Mobilidade e Transportes de São 
Paulo (Levi Oliveira) 15’
- Secretario de Movilidad de Bogotá (Nicolás 
Estupiñán) 15’
- Subsecretaría de Planificación de la Movilidad de 
Buenos Aires (Lucila Capelli ) 15’

Perguntas e Respostas 15 minutos

Mediação: Pedro de Paula (Vital Strategies)

05 de maio



2º dia do webinar

Mobilidade Ativa como instrumento de 
compartilhamento do espaço urbano e prevenção de 
doenças

- Elisabete França (Secretária Executiva de Habitação 
da Prefeitura de São Paulo);
- Eduardo Pompeo (NACTO-GDCI);
- Claudia Adriazola (WRI);
- Edenir Simões (Coordenador do Plano Cicloviário –
CET-SP). 

Perguntas e Respostas 15 minutos

Mediação: Hannah Machado (Vital Strategies)

12 de maio



3º dia do webinar

Áreas 30 ou de Trânsito Calmo para reimaginar a cidade

- Juan Miguel (Banco Mundial) 
- Sérgio Avelleda (WRI)
- Victor Pavarino (OPAS/OMS);
- Maria Teresa Diniz (Chefe da Assessoria Técnica da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes)

Perguntas e Respostas 15 minutos

Mediação: Dante Rosado (Vital Strategies)

19 de maio

Entre os dias 17 e 23 de maio, a ONU terá a Semana de Segurança no Trânsito, com o tema Ruas Pela Vida, defendendo 
limites de 30 km/h como norma em vias onde há grande circulação de pessoas e de carros.



4º dia do webinar
Gênero, segurança e mobilidade

- Haydee Svab (Pesquisadora em Mobilidade Urbana do 
Banco Mundial);
- Laura Samili da Silva (Assistente de inovação da Think
Olga) ;
- Luciana Durand (Coordenadora do Grupo de Trabalho de 
Ações Contra Violência de Gênero, Raça e Diversidade na 
Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Mobilidade 
e Transportes);
- Silvia Greco (Secretária da Pessoa com Deficiência da 
Prefeitura de São Paulo)

Perguntas e Respostas 15 minutos

Mediação: Beatriz Rodrigues (Vital Strategies)

26 de maio



Uso das redes sociaisRedes sociais

Além de posts desenvolvidos por agência contratada 
que serão doados pela Vital Strategies

Exemplos de posts produzidos
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Uso das redes sociaisVídeo em parceria com o SAMU/SMS

O SAMU e a SMS farão um vídeo de 
segurança viária sobre um motorista de 
ambulância e um motociclista que faz 
entregas por meio de aplicativos. 

Os personagens são reais.

A ideia do vídeo é que cada personagem 
conte sobre sua vida e rotina de 
trabalho com suas ansiedades e medos.

No fim, é revelado que se trata de pai e 
filho e é passada uma mensagem com 
alta carga emocional sobre segurança no 
trânsito.



Uso das redes sociais

Serão produzidos vídeos 
testemunhais com o apoio da 
Vital Strategies abordando 
questões de segurança viária, 
especialmente mortes causadas 
por excesso de velocidade. Os 
vídeos serão compartilhados 
durante o Maio Amarelo nas 
redes sociais e, posteriormente, 
usados em eventos, 
treinamentos e apresentações.

Vídeo em parceria com a Vital Strategies

Vídeo produzido com o apoio da Vital Strategies em 2019



Mensagens de segurança para entregadores e 
motoristas de aplicativos

Empresas de aplicativos se comprometeram a enviar 
mensagens sobre segurança viária para seus 
motoristas e entregadores. Também será 
compartilhado um relatório de mensuração com 
SMT e SMS. 

Será divulgado pelas empresas o vídeo que será 
produzido pelo SAMU/SMS.

Há possibilidade de anúncio de assinatura de um 
novo Termo de Cooperação entre Prefeitura e 
empresas de aplicativo com foco na redução de 
sinistro e respeito às leis de trânsito.



Mensagem de segurança com apps de informação 
ao passageiro e recarga de BU

• Maio Amarelo - Respeito e cuidado salvam vidas!

• Se precisar sair lembre-se que o uso de máscara é obrigatório no
transporte coletivo.

• Nos terminais de ônibus ou nas ruas, não caminhe olhando para o
celular.

• Respeito e cuidado salvam vidas. Use máscara no transporte coletivo e
higienize sempre as mãos

• Se precisar sair de casa, não esqueça a máscara e programe suas
viagens no transporte coletivo entre 10 e 15h

• Maio Amarelo - no ponto de ônibus, aguarde com segurança para o
embarque. Fique distante do meio fio.

• Maio Amarelo - nos terminais de ônibus ou nas ruas atravesse sempre
na faixa.

• Os hospitais estão lotados com pacientes com covid-19. Mais do que
nunca, fique atento e evite sinistros no trânsito.

Exemplos de mensagens



Quizz

Jogo interativo de 
perguntas e respostas 
para o celular sobre 
segurança viária



Mensagens em PMVs

Mensagens educativas em 120 Painéis 
de Mensagem Variável em locais 
estratégicos da cidade de São Paulo

• MAIO AMARELO 20212
• RESPEITO E CUIDADO SALVAM VIDAS
• USE MÁSCARA / RESPEITE A 

SINALIZAÇÃO

Exemplos de mensagens



10 vias com mais mortes no trânsito em 2019

Colocar faixas em vias com um grande número de sinistros

1. Marginal Tietê - 21 óbitos 
2. Av. do Estado - 17 óbitos
3. Av. Sapopemba - 14 óbitos
4. Marginal Pinheiros - 12 óbitos
5. Jacu Pêssego - 12 óbitos 

6.   Av. Senador Teotônio Vilella - 10 óbitos 
7.   Av. Assis Ribeiro - 8 óbitos
8.   Estrada de Itapecerica - 7 óbitos 
9.   Estrada do Imperador - 7 óbitos 
10  Av. Robert Kenedy - 7 óbitos

Exemplos de Faixa



Ações em rodovias

- Ações em conjunto voltadas ao público 
caminhoneiro em rodovias das 
concessionárias e administradas pelo DER-SP;

- Envio de mensagens SMS para caminhoneiros 
(dados das concessionárias e sindicatos);

- Mensagens educativas em painéis variáveis 
nas estradas;

- Será avaliado com as concessionárias a 
realização de ação em passarelas, no 
perímetro urbano de rodovias, para chamar 
atenção de pedestres que precisam atravessar 
nesses pontos.



Divulgação ao público interno

• E-mail marketing;
• Intranet;
• Amarelinha;
• Via.



Jornal do Ônibus

Edições anteriores do Maio Amarelo
Exemplo de proposta 
Maio Amarelo 2021



Frases educativas/arte para os 
motoristas de ônibus

Colaboradores e operadoras/ motoristas de ônibus

Mensagens atualizadas do Código 
de Trânsito Brasileiro



Terminais e ônibus

Proposta ônibus adesivado (por adesão 
das empresas operadoras)
As empresas poderão fazer somente o 
adesivo do vidro traseiro se desejarem

Faixas em 5 terminais de ônibus:
Parque Dom Pedro, Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha, Sacomã e Campo Limpo



Testeira no prédio da CET e Iluminação no prédio da SMT

Iluminação amarela na fachada da Secretaria de Mobilidade e Transportes (Boa Vista, 128)

Durante o mês de maio



Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes


