
           
 

Secretaria participa do Movimento Mundial de 
Segurança Viária com atividades no Estado de São Paulo 

 

Vídeos com depoimentos de vítimas de acidentes de trânsito; luzes amarelas alertando para a vida; palestras, painel 
interativo e oficinas temáticas na Rede Lucy; curso de conscientização; mensagem do governador e material 

informativo em páginas digitais compõem a programação da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência de São Paulo, na Semana Mundial de Segurança Viária, promovida pela ONU/OMS 

 

 
Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, iluminado de amarelo, em alerta pela Vida. 

 

A Organização das Nações Unidas determinou, em 2010, o período de 2011 a 2020 como a “Década de Ação 
para a Segurança no Trânsito”. A iniciativa nasceu a partir de estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. 
Aproximadamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com sequelas que resultaram em deficiências 
diversas. O objetivo da ONU é poupar, por meio de planos nacionais e regionais, mais de cinco milhões de 
vidas até 2020. A OMS estima que mais de 2,5 milhões de pessoas devem morrer no trânsito até 2030. Nesse 
período, entre 20 milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano com 
traumatismos, ferimentos e deficiências.  

Na esteira mundial da prevenção e da preservação da vida, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo aderiu a este movimento internacional, que inclui a “4ª 
Semana Mundial de Segurança Viária”, tradução livre para Fourth UN Global Road Safety Week, promovida 
pela OMS, de 08 a 14 de maio de 2017.  
 



A Secretaria organizou programação repleta de ações interativas e informativas. As 15 unidades da Rede de 
Reabilitação Lucy Montoro, distribuídas pelo Estado, promovem palestras ministradas por médicos e 
especialistas que abordam a importância da atenção e da direção segura. Folhetos informativos, painel 
interativo, em que os pacientes da Rede Lucy registram mensagens sobre o tema, oficinas temáticas, vídeos 
com depoimentos de vítimas do trânsito e vídeo com mensagem do governador Geraldo Alckmin compõem 
as ações de engajamento da Secretaria.  
 
Além das ações em parceria com a Rede Lucy Montoro, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência providenciou a instalação de iluminação amarela nos prédios em que mantém ações inclusivas, 
como o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, o Centro de Tecnologia e Inclusão, Centro de 
Reabilitação de Pessoas Cegas Jardim Humaitá e as unidades da Rede Lucy da capital. Também o Palácio dos 
Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo, acendeu luzes azuis em alerta pela Vida. Trata-se de 
intervenção urbana para alertar os motoristas sobre os riscos que envolvem bebida alcoólica, direção e falta 
de atenção. 
 

 
Sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência iluminada de amarelo pela Vida. 

 
Neste ano, no período em que é celebrado também o movimento internacional Maio Amarelo, o Governo 
de São Paulo apoiará mais de 400 iniciativas para conscientizar a população sobre  comportamentos de risco.  
 
As ações do Governo do Estado serão realizadas pelos municípios conveniados ao Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito, programa do governo com o objetivo de reduzir em 50% o número de mortes no 
Estado, até 2020. A Polícia Militar também está mobilizada em ações de conscientização. O Comando de 
Policiamento Rodoviário promoverá 150 campanhas educativas ao longo de 22 mil quilômetros de rodovias 
estaduais, além de operações de fiscalização.  
 
MAIO AMARELO 
 
Acompanhando a linha conceitual de outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e o “Novembro Azul”, os 
quais tratam de câncer de mama e próstata, respectivamente, o “MAIO AMARELO” estimula a promoção de 

https://youtu.be/P3rv84YdATo
https://youtu.be/P3rv84YdATo
https://youtu.be/r5YlJELJ5ow
http://www.redelucymontoro.org.br/
http://www.infosiga.sp.gov.br/
http://www.infosiga.sp.gov.br/


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. 
 
Em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas decretou a Década de Ação para Segurança no 
Trânsito. Desde então, o mês de maio se tornou a referência mundial para o balanço 
das ações que o mundo inteiro realiza. Em maio, também é comemorada a Semana Mundial de Segurança 
do Pedestre, lançada em 2013, em memória da neta de Nelson Mandela, vítima fatal do trânsito na África 
do Sul, em 2010, com apenas 13 anos. O amarelo simboliza a atenção e também a sinalização de advertência 
no trânsito: um alerta pela vida. 
 

 
Fachada da Rede de Reabilitação Lucy Montoro: luzes amarelas em alerta pela Vida. 
 
O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por Índia, 
China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são 
responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito. No Estado de São Paulo, acidentes de trânsito 
matam mais do que homicídios.  
 
A comparação com a taxa de homicídios é um indicativo que mostra a gravidade do problema. Em 2016, 
segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Estado de São Paulo registrou taxa de 8,1 homicídios a cada 
100 mil habitantes. Já os acidentes de trânsito correspondem a 13,2 óbitos por 100 mil habitantes, segundo 
o último DATASUS. 
 
Inspirado na “Década de Ação pela Segurança no Trânsito”, o comitê gestor do Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito é coordenado pela Secretaria de Governo e composto por mais nove secretarias de 
Estado: Casa Civil, Segurança Pública, Logística e Transportes, Saúde, Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Educação, Transportes Metropolitanos, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação.  
 
O fator humano é o principal causador de acidentes fatais no Estado de São Paulo. O Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito, que monitora ocorrências nos 645 municípios do Estado pelo sistema INFOSIGA, 
mostra que 94% das mortes são causadas por comportamentos de risco como excesso de velocidade, não 
uso do cinto de segurança, celular e bebida ao volante e travessia em locais proibidos. 


