BOLETIM 1
Este é um boletim informativo que traz sugestões para a da participação dos Escoteiros do Brasil no movimento Maio
Amarelo. Neste boletim serão dadas informações sobre o que é Maio Amarelo, como os escoteiros e a comunidade
poderão participar, entre outras dicas. Fique atento aos boletins e à página do projeto Maio Amarelo no facebook,
pois lá existem várias dicas e informações para aplicação em sua Unidade Escoteira Local ou comunidade.
O que é o movimento Maio Amarelo?
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.
O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar
em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos
de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das
falácias cotidianas e costumeiras,efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento,
abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.
Vale ressaltar que o Maio Amarelo, como o próprio nome traduz, é um movimento, uma ação, não uma campanha;
ou seja, cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o laço do “Maio Amarelo” em suas ações de conscientização
tanto no mês de maio, quanto, na medida do possível, durante o ano inteiro.
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 as Unidades Escoteiras Locais e a comunidade podem participar?
No mês de maio, cada seção ou mesmo toda a Unidade Escoteira Local, irão juntos a sua comunidade e orgãos locais
de trânsito promover, dentro do possível, pelo menos uma ação voltada ao trânsito seguro. As Unidades Escoteiras
Locais podem também deixar sua sede mais amarela. Como? Veja abaixo como deixar sua sede mais amarela:
> Decore sua sede com a cor amarela. Bexigas, laços de fita de cetim, tecido (TNT), entre outros, são
ótimos para chamar atenção para a causa;
> Escolha uma data no mês de maio e incentive sua patrulha, amigos, familiares e colaboradores a usarem
roupas amarelas, além de discutirem sobre o tema trânsito e refletirem sobre suas atitudes nas ruas;
> Combine com seus amigos e façam intervenções urbanas que conscientizem a sociedade;

> Insira o laço amarelo em sua assinatura de email;
> Ilumine a sede de sua Unidade Escoteira Local com a cor amarela. Não precisa nada além de papel celofane
amarelo e a iluminação já existente. Veja abaixo:

Quais atividades poderão ser realizadas durante o mês de maio?
Qualquer atividade na área de trânsito, como por exemplo:
> Confecção do laço amarelo símbolo do movimento Maio Amarelo;
> Caminhadas, corridas, passeios ciclísticos;
> Participar de atividade de trânsito juntamente com as ONGs envolvidas com um trânsito seguro;
> Elaboração de cartazes e folders educativos de trânsito;
> Promover uma blitz educativa com o apoio do DETRAN de seu estado e entregar folders sobre o trânsito
seguro;
> Visitar a escola de trânsito do DER;
> Elaborar jogos e brincadeiras envolvendo o tema trânsito;
> Elaborar um vídeo;
> Tirar fotos e postar nas suas redes sociais com o símbolo do movimento: o laço amarelo!
> Convidar outra Unidade Escoteira Local e elaborar uma grande atividade;
> Atividades relacionadas com as Insígnias de envolvimento na comunidade e também as especialidades.

Como abordar a Especialidade de Segurança no Trânsito e qual a sua importância?
Você sabia que o movimento Maio Amarelo incentiva atividades voltadas à conscientização, ao debate das
responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada pessoa no trânsito?
Aproveite para divulgar e incentivar a conquista da especialidade de Segurança no Trânsito, confira os itens desta
especialidade:
• Conhecer o Código Nacional de Trânsito.
• Conhecer os sinais usados nos cruzamentos pelos policiais do trânsito.
• Demonstrar que conhece as regras de segurança em casos de acidentes com veículos, nas ruas e nas estradas.
• Conhecer as regras de segurança para caminhadas em calçadas e ao longo de estradas.
• Executar, com a colaboração da patrulha ou seção, uma demonstração sobre segurança no trânsito para um
público escolar ou escoteiro.
• Iniciar ou cooperar com uma campanha destinada a manter em bom estado a sinalização de trânsito, nas
proximidades de sua residência ou da sede do seu grupo escoteiro.
• Elaborar um folder sobre prevenção de acidentes de trânsito e difundi-lo em sua grupo escoteiro ou
comunidade.
• Explicar as regras básicas para sinalizar o local de um acidente.
• Conhecer o significado das luzes do semáforo para veículos e pedestres.
• Conhecer os principais telefones para contato imediato, nos casos de acidentes (Policia, Pronto Socorro
etc.).
• Fazer uma estatística dos acidentes ocorridos na sua localidade.
• Promover na seção um debate sobre segurança no trânsito.

Insígnias de envolvimento na comunidade
As Insígnias de Envolvimento na Comunidade visam incentivar a participação comunitária ativa, contribuindo para a
construção de uma sociedade justa, participativa e fraterna.
É a parte do programa educativo que busca melhorar a consciência comunitária dos nossos jovens. Cada Ramo possui
uma insígnia específica, conforme destacado abaixo:
• Insígnia da Boa Ação - Ramo Lobinho
Permite o conhecimento dos serviços e instituições que realizam ações assistenciais na comunidade e
desperta a atitude individual e coletiva de serviço.
• Insígnia da Ação Comunitária - Ramo Escoteiro
Permite a participação em projetos de serviço em sua comunidade, favorecendo a percepção da realidade
em que vive.
• Insígnia do Desafio Comunitário - Ramo Sênior
Permite a participação de ações coletivas de serviço comunitário e desperta o interesse pela superação das
diferenças sociais.
Algumas atividades neste programa, que você pode realizar em locais públicos, com sua Alcateia, tropa ou clã pioneiro,
convidando a comunidade para participar. As atividades ainda contribuem para melhorar a consciência comunitária e
ainda divulgar sua Unidade Escoteira Local!

Sugestões de atividade
1. Confeccionar o símbolo do movimento maio amarelo:
Será necessário uma fita de cetim amarela (aprox. 15 cm), tesoura, régua e alfinete. Para a fixação poderá ser utilizado
cola 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.
Colaboração desta sugestão: Oficina dos Escoteiros do DF

2. Blitz Educativas ou palestras
Como fazer um evento de sucesso?
> Caso seu evento seja em espaço público, verifique se é necessário a autorização para usá-lo. Se necessário,
comunicar a 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.

3.Distribuição de laços, adesivos e impressos
Como distribuir material?
> Fique atento pois muitos locais precisam de autorização para a distribuição de materiais. Certifique-se!
> Faça parceria com estabelecimentos onde possa distribuir estes materiais para potencializar o alcance da
informação: empresas, comércios, escolas, entre outros.
> Verifique se há algum outro evento em sua cidade na mesma data onde possa buscar apoio a esta causa,
como feiras, seminários, etc.

Materiais de apoio
O movimento Maio Amarelo disponibiliza uma série de materiais que podem ser impressos por todos os apoiadores.
As peças publicitárias, folhetos, cartazes, adesivos, squeezes personalizados, camisetas e marca contribuem para
ampliar a visibilidade de todas as ações do Maio Amarelo. Você pode vestir, usar, colar e espalhar essa ideia! Ou até
personalizar sua assinatura digital com a marca. 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 Maio
Amarelo.
Os materiais podem ser encontrados nas seguintes páginas:
http://www.onsv.org.br		http://maioamarelo.com/		www.escoteiros.org.br
Contamos com o seu apoio e participação, não fique de fora!
Boas atividades.
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