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Use sempre o capacete, com proteção integral
de face e queixo, com viseira fechada ou 
óculos de proteção.

Ande à esquerda do veículo da frente. Isso faz 
com ele o enxergue pelo retrovisor.

Não transite entre as faixas de rolamento. É 
arriscado e perigoso. A maioria dos acidentes 
acontece nesse local.

 Não siga ambulâncias ou veículos de 
emergência. Além de proibido, dificulta a visão 
e aumento de acidentes.

Preste atenção em pedestres que se arriscam 
na travessias fora da faixa. Principalmente 
próximo a semáforos.

Mantenha sempre o farol ligado. VEJA E 
SEJA VISTO.

DICAS DE TRÂNSITO SEGURO PARA
MOTOCICLISTAS

CONHEÇA O CORPO DE BOMBEIROS

EM CASO DE EMERGÊNCIA

1
2

3
4

Mantenha a calma.

Forneça ao atendente do Corpo de
Bombeiros, o endereço da emergência 
com nome da cidade, rua, número e 
algum ponto de referência.
Confie e responda a todas as perguntas.

O serviço 193 destina-se a emergências.
EVITE TROTES.

CONTE COM A GENTE
BOMBEIROS

E M E R G Ê N C I A
193

www.corpodebombeiros.sp.gov.br

/corpodebombeirosdapmesp

@corpodebombeirosdapmesp

@bombeirospmesp

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br
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SAIBA COMO ORIENTAR O COMPORTAMENTO  DO SEU FILHO NO TRÂNSITO

No trânsito, você também é responsável 
pela vida dos outros. É importante ensinar 

às crianças as medidas de segurança no trânsito
para garantir um futuro mais seguro

NAS RUAS
 Evite caminhar  a pé em rodovias, caso seja 
necessário, tenha cuidado extra! Caminhe somente 
pelo acostamento, em sentido contrário ao fluxo 
dos veículos. Em dias de chuva ou à noite, procure
usar roupas claras, para facilitar a vizualização de 
quem dirige.

 O cinto de segurança deve ser usado por 
todos no veículo, tanto no banco de trás. 
Ele pode absorver impactos, manter os 
ocupantes no lugar em caso de freadas 
bruscas, salvar a sua vida.

 Além disso, dirigir sem cinto é uma infração
grave e acrescenta cinco pontos na carteira de 
motorista. Entenda o funcionamento do cinto de 
segurança e saiba como usá-lo da melhor forma.

 Caminhar, só na calçada! E sempre longe do 
meio-fio.

 Na hora de atravessar a rua, é preciso olhar para 
todos os lados e aguardar na calçada até que 
todos os veículos estejam prontos.

 Atravesse com calma, sem correr, e é claro, 
SEMPRE NA FAIXA DE PEDESTRE!

 As ruas e calçadas não são seguras. A brincadeira
é muito melhor na segurança dos parques ou 
quintais. E lembre-se: patins, skate, bicicleta só 
com equipamento de segurança: capacete, 
munhequeira, luvas, joelheiras e cotoveleiras. 

 Nunca brinque entre veículos estacionados.

 Se durante a brincadeira, a bola cair na rua, 
não vá buscar. Sempre peça ajuda a um adulto.

 É importante respeitar as orientações dos 
policiais e dos agentes municipais. Eles têm 
experiência e podem ajudar.

SEGURANÇA NÃO É BRINCADEIRA

CINTO DE SEGURANÇA

QUANDO COLOCAR?

 Assim que entrar no carro e de preferência
com o veículo ainda parado, para evitar 
distrações enquanto dirige.

RESPEITE A VIDA. USE O CINTO DE SEGURANÇA.

Conhecer o trajeto, mapear 
pontos de apoio e fazer 

revisão podem ajudar 


