


Na pressa de chegar ao destino o mais rápido possível 
muitos agem de forma imprudente e o resultado disso 
pode ser uma multa ou algo pior, uma fatalidade. 

Qualquer pessoa está sujeita a esta tragédia, porém 
com as atitudes corretas no trânsito ela pode ser evitada 
e ninguém precisará chorar a perda de um ente querido. 
A vida vale mais que a pressa!

Conforme você vai ler neste informativo, o SindsegSC 
preocupa-se com o trânsito cada vez mais violento e por 
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isso buscou durante todo o Movimento Maio Amarelo 
mostrar para as pessoas que ao estar no trânsito, seja 
como motorista, motociclista, ciclista ou pedestre, 
possui uma enorme responsabilidade pois as atitudes 
podem salvar uma vida ou machucá-la. O SindsegSC 
acredita que com a conscientização e o respeito ao 
próximo chegaremos a um trânsito melhor para todos. 

Um ótimo começo para se tornar uma pessoa mais 
consciente no trânsito é re�etir sobre como você está se 
comportando na estrada. Estou sendo paciente? Tenho 
empatia? Estou atento às pessoas a minha volta para 
não causar nenhum acidente? Dirijo alcoolizado? 
Atravesso na faixa? Deixo todos seguros quando estou 
ao volante? Uso cadeirinha e cinto de segurança? 
Responda para si mesmo com sinceridade e para 
aquelas perguntas que você respondeu ‘não’ saiba que 
se você transformar em um ‘sim’ estará salvando vidas. 
Lembre-se, salvar vidas é também ter respeito, 
responsabilidade e cuidado com as pessoas nos seus 
deslocamentos diários.

Precisamos da contribuição de todos pois o trânsito não 
se faz sozinho e somente com cada um fazendo a sua 
parte alcançaremos o objetivo do Movimento Maio 
Amarelo, um trânsito mais seguro para todos.

Vamos juntos salvar vidas! Boa Leitura.

Quadro Associativo
Conheça as principais empresas de seguros que integram o quadro associativo do SindsegSC.

Luciano Vicente da Silveira
Presidente 
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JUNTOS
SALVAMOS
VIDAS!

Ao pensar em “salvar vidas” a primeira coisa que vem à 
mente é a imagem de médicos, enfermeiros, bombeiros, 
policiais, porém não são somente estes pro�ssionais 
que podem salvar vidas, cada cidadão pode contribuir 
no cuidado com as vidas em trânsito e não colocar 
alguém em risco também é uma forma de salvar. Ao 
seguir as regras de trânsito evita-se tragédias, ou seja, 
essa atitude faz diferença. Se cada um de nós agir dessa 
maneira, os números de acidentes no trânsito irão dimi-
nuir e unidos estaremos salvando vidas.

Com a pandemia do Covid-19 pudemos perceber clara-
mente a importância de cada um fazer a sua parte pois 
em uma sociedade as nossas ações podem afetar não 
somente a nós, mas também o próximo. Para cumprir o 
isolamento necessário aprendemos rapidamente a 
realizar nossos compromissos de forma online para 
proteger a todos. No trânsito também é assim, uma 
simples ação salva vidas.

O Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trân-
sito (RENAEST), da Secretaria Nacional de Trânsito, regis-
trou no ano passado 11.647 mortes no trânsito, ou seja, 
a cada dia 32 pessoas perderam a vida em acidentes. De 
acordo com a PRF (Policia Rodoviária Federal) as infra-
ções mais cometidas são excesso de velocidade, 
embriaguez, dirigir sem habilitação, falta do uso do 
cinto de segurança, conduzir veículo usando o celular, 
criança fora da cadeirinha de segurança e trafegar pelo 
acostamento. 

O SindsegSC, assim como em outras edições, abraça 
essa causa com o maior orgulho e acredita que falando 
sobre o tema iremos impactar e conscientizar as pesso-
as e essas pessoas irão passar esse conhecimento para o 
seu círculo social.  Ajude a multiplicar boas atitudes no 
trânsito e juntos salvaremos vidas! 

O Movimento Maio Amarelo de 2022 trouxe como lema 
‘Juntos Salvamos Vidas’ que objetivou mostrar a todos 
que a construção de um trânsito mais seguro deve 
começar por nós mesmos e após isso contagiar a todos 
a nossa volta para que seja possível alcançar a grande 
meta deste movimento, um trânsito seguro para todos.
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AÇÕES SINDSEGSC E
PARCEIROS DO MOVIMENTO
MAIO AMARELO
Abraçando a causa do Movimento Maio Amarelo, o 
SindsegSC realizou diversas ações durante todo o mês 
de maio. Essas ações incluíram materiais de conscienti-
zação que foram divulgados nas nossas redes sociais e 
eventos presenciais com autoridades da área de segu-
rança.

As ações contaram com o apoio de 40 entidades de 
Blumenau, que ajudaram no compartilhamento das 
informações que abordaram diferentes aspectos 
relacionados à segurança no trânsito. 

O evento de destaque foi o Painel ‘Juntos Salvamos 
Vidas!’ organizado pelo próprio SindsegSC. Realizado no 
dia 18 de maio, quarta-feira, que teve como palestrantes 
os representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Escola 
Pública de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Bombei-
ros e Guarda Municipal de Trânsito. A mediação foi feita 
pelo presidente do SindsegSC, Luciano Vicente da 
Silveira. 

Na ocasião os painelistas apresentaram dados e ressal-
taram a responsabilidade que cada um de nós possui no 
trânsito. Para exempli�car as consequências de uma má 
atitude no trânsito o presidente convidou a todos para 
assistir o depoimento de Karen Saori Kakihara que foi 
atropelada na faixa de pedestre em Blumenau/SC.

Além disso, o Sindicato esteve presente em Blitz Educa-
tiva, reuniões, ato cívico, atividades em parques, 
passeios ciclísticos, educandários, missa em homena-
gem às vítimas de trânsito, entre outras ações. Também 
foram confeccionados �tilhos, lixocars e cartilhas 
educativas distribuídas em centros de educação infantil 
e escolas.

TRIBUNA LIVRE

No dia 28 de abril, quinta-feira, Paulo Roberto Kramats-
check, falou sobre o Movimento Maio Amarelo na Tribu-
na Livre da Câmara Municipal de Vereadores de Blume-
nau/SC. Kramatscheck lembrou que o movimento 
possui a missão de diminuir acidentes ao redor do 
mundo e a população necessita fazer a sua parte sendo 
responsável no trânsito. Em Blumenau as atividades em 
prol do movimento iniciaram em 2012 e sempre contou 
com uma extensa programação.

O SindsegSC também participou deste 
ato, prestigiando as palavras do Sr. 
Paulo Kramatscheck que ao encerrar 
convidou a todos da plenária para 
repensar as suas ações no trânsito e 
corrigir as que tiverem erradas, pois 
ninguém é dispensável, para o ato de 
salvar uma ou várias vidas. 
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ABERTURA OFICIAL DO
MOVIMENTO MAIO AMARELO
EM BLUMENAU/SC

A abertura do Movimento Maio Amarelo ocorreu no dia 
3 de maio, terça-feira, às 15 horas na Universidade 
Regional de Blumenau (Furb). A cerimônia contou com 
a presença da vice-prefeita, Maria Regina de Souza Soar; 
a reitora da Furb, Márcia Sardá Espíndola; o vice-reitor 
da Furb, João Luiz Gurgel Calvet da Silveira; o secretário 
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 
(SMTTT), Alexandro Fernandes; a presidente do 
Detran/SC, Sandra Mara Pereira; o chefe da Delegacia da 
Polícia Rodoviária Federal de Itajaí, Antônio Carlos 
Stanislau Afonso Cunha; o chefe de educação da Polícia 
Rodoviária Federal Rafael Melati, o presidente da 
SOMAR - Sociedade Maçônica Regional, Marlon Lozo-
voy, entre outras autoridades do município, da adminis-
tração municipal, de entidades locais e de outras 
cidades.  

A gerente executiva do SindsegSC - Siméia Tamara 
Coelho Heleodoro também participou representando a 
entidade e prestigiando esse momento tão importante, 
que tem como mês de conscientização o foco e objetivo 
para prevenção e proteção à Vida. 

Na ocasião foi apresentado o calendário das ações do 
mês e dois projetos que buscam promover, apoiar e 
subsidiar para o trânsito.

PROJETO ‘TE ORIENTA NO TRÂNSITO’
‘Te Orienta no Trânsito’ é um projeto de extensão da 
Universidade Regional de Blumenau (Furb), por meio do 
curso de jornalismo, em parceria com a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), desde 2017. Neste ano a parceria 
também foi aderida pela Escola Pública de Trânsito

(EPT), possibilitando maior alcance às atividades de 
educação do projeto. O objetivo é atender as escolas do 
município, ampliando o diálogo com a comunidade 
pelas problemáticas do trânsito. Para as ações devem 
ser identi�cadas dez escolas de Blumenau que possuem 
o trânsito de seu entorno mais violento e criar um diálo-
go com elas, principalmente por meio de formação 
ofertada aos docentes sobre a temática e por meio da 
produção de conteúdo. Soma-se a isso, a proposta de 
desenvolver o Laboratório Integrado de Educação e 
Segurança Viária. 

PROJETO ‘EDUCAR PRF’
Durante a cerimônia também foi assinado o termo de 
cooperação técnica com a Polícia Rodoviária Federal, 
através da Secretaria de Educação, para desenvolver o 
projeto “Educar PRF” com mais de 4.930 estudantes de 
cinco Instituições de ensino do município. As Escolas 
Básicas Municipais Alberto Stein, Felipe Schmidt, Gene-
ral Lúcio Esteves, Machado de Assis e Olga Rutzen foram 
as escolhidas após um estudo feito pela Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) entre 2012 e 2022, sobre locais próxi-
mos de instituições de ensino com maior índice de 
acidentes.

O projeto “Educar PRF” busca promover, apoiar e subsi-
diar a educação para o trânsito por meio de temas volta-
dos à conscientização da educação para o trânsito, 
formação continuada e mostra de trabalhos, além de 
ações conjuntas e intersetoriais. O desenvolvimento das 
atividades educativas e de conscientização vão aconte-
cer junto aos estudantes da Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino de Blumenau e etapa II do Ensino 
Fundamental. 

Dentro desse projeto, a Polícia Rodoviária Federal, junto 
ao Instituto Federal de Minas Gerais, também propor-
cionará formação continuada aos pro�ssionais da 
educação com carga horária de 60 horas. Além do 
suporte aos pro�ssionais envolvidos nesse projeto, a 
PRF desenvolverá uma mostra de trabalho através de 
portfólios e ações que serão desenvolvidas nas Institui-
ções de ensino. (Informações da assessoria de comuni-
cação da Prefeitura Municipal de Blumenau – Eduarda 
Loregian).
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Em 04 de Maio, deu-se a abertura o�cial da Campanha 
Maio Amarelo, nas dependências do Pavilhão de Espor-
tes Sérgio Luiz Pettes em Indaial/SC, com a presença do 
Prefeito Sr. André Moser. Além dele o momento 
também contou com diversas autoridades municipais, 
estaduais, entidades representativas de diversos órgãos 
de trânsito de Santa Catarina e estudantes prestigiando 
a cerimônia. 

Bruna Reitert sobrevivente de um acidente de trânsito, 
também foi convidada para prestigiar o evento e dar o 
seu relato sobre a sua experiência com a má conduta no 
trânsito. 

Com o apoio da Prefeitura de Indaial e da Secretaria de 
Planejamento, o município iniciou as atividades nas 
escolas, com palestras de segurança no trânsito para 
crianças que através de uma abordagem lúdica ensina-
va os pequenos a serem cidadãos, pedestres e motoris-
tas melhores.

A Diretora de Trânsito Sheila Daiana Almeida, registrou 
os agradecimentos pela parceria com o SindsegSC que 
disponibilizou bloquinhos de notas, canetas, cartilhas 
educativas e �tilhos. Almeida ressaltou “Foram os 
�tilhos amarelos, que abrilhantaram o evento deixando 
as crianças e adultos mais engajados na ideia da campa-
nha, enfeitando pulsos, chaves de carros, antenas, etc. 
Estes materiais são um excelente apoio para transmitir a 
mensagem do Maio Amarelo deste ano: Juntos Salva-
mos Vidas!”.

ABERTURA OFICIAL
DO MOVIMENTO
MAIO AMARELO
EM INDAIAL/SC
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AÇÕES SOCIAIS

REUNIÕES NA SEDE
DO SINDICATO

O Movimento Maio Amarelo de Blumenau, também 
teve espaço para a solidariedade. Durante o mês foram 
realizadas duas ações sociais, uma na intenção de 
colaborar com o banco de sangue do HEMOSC, fato de 
grande impacto em casos de acidentes graves de trânsi-
to, e outra ação através da reciclagem de tampinhas 
plásticas que serão revertidas na compra de ração para 

os animais atendidos pelo Sítio Dona Lúcia. Há 36 anos 
o sítio abriga cerca de 1500 animais que foram abando-
nados ou sofreram maus tratos. O SindsegSC através das 
contribuições das associadas também fez parte da ação 
arrecadando tampinhas e demais materiais para o Sítio 
Dona Lúcia.

A estrutura da sede do sindicato que conta 
com sala de reuniões e auditório foram 
colocadas à disposição para alinhar as ações 
que foram feitas durante o Movimento Maio 
Amarelo. As empresas que integram o 
movimento realizaram duas reuniões e o 
Chefe da Escola Pública de Trânsito (EPT) e 
coordenador do Movimento Maio Amarelo 
- Marco Rebello, recebeu os pro�ssionais, 
apresentou o calendário de atividades e 
alinhou as responsabilidades das empresas 
e voluntários.
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CARTILHAS EDUCATIVAS,
LIXOCARS E FITILHOS
O SindsegSC buscou não só informar o público pelas 
redes sociais, mas também conscientizar pessoalmente 
com o auxílio de Cartilhas Educativas, Lixocars e Fitilhos. 
Estes materiais foram entregues nos diversos eventos 
em que o sindicato esteve presente como a Abertura do 
Movimento, Blitz Educativa, Painel Juntos Salvamos 
Vidas, Dia D, Missa em homenagem às vítimas de trânsi-
to, entre outros locais. Além disso os mesmos materiais 
foram entregues para as escolas e centros de educação 

infantil com a esperança de que esses pequenos jovens 
aprendam a importância de ter responsabilidade no 
trânsito e transmitam essa mensagem para seus familia-
res através de exemplos e chamadas de atenção. 
Incluindo ações em Joinville, Blumenau e Indaial foram 
distribuídas 18 mil cartilhas educativas. 
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DNo Parque Ramiro Ruediger de Blumenau/SC no dia 14 
de maio, sábado, várias ações foram realizadas pelas 
empresas que integram o Movimento Maio Amarelo, 
ações como simuladores de direção e equipamentos 
que simulavam o efeito do álcool nos nossos sentidos. 
Com essas simulações pretendia-se fazer o público 
experienciar os problemas de trânsito, como por exem-
plo o alcoolismo, o mais próximo possível da realidade. 
Em uma situação real o resultado de misturar álcool e 
volante pode resultar em uma fatalidade. 

FIGURA IMPACTANTE
Em plena sexta-feira 13, circulou pelas ruas da cidade 
uma �gura impactante representando a morte com 
placas e dizeres ‘Pedestre, atravesse fora da faixa, estou 
te esperando. Assinado: Morte’, ‘Ciclista, se você não 
pedala de forma segura nos veremos em breve! Assina-
do: Morte’, e ‘Condutor, quanto mais rápido você dirige, 

mais cedo nos veremos! Assinado: Morte’. A Escola 
Pública de Trânsito (EPT) realizou a ação, que integra a 
programação do Movimento Maio Amarelo. O objetivo 
desta ação foi com a intenção de causar o sentimento 
de choque, no sentido de conscientizar a população 
para a violência no trânsito.

O SindsegSC juntamente com as demais empresas 
apoiou o Passeio Ciclístico que teve como roteiro a 
região central de Blumenau num total de 5 km. 

DIA D
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ATO CÍVICO
No dia 27 de maio, sexta-feira, diversas entidades e 
órgãos de segurança dedicaram tempo e conhecimento 
para mostrar aos jovens, às crianças e à todos os presen-
tes a importância de ser responsável no trânsito. O 
evento foi realizado pela A-CONSEG BLU na pessoa da 
Sra. Salete Sbardelatti e contou com apoio dos integran-
tes do Movimento Maio Amarelo.

Para valorizar ainda mais o evento, a Vovó e o Vovô 
Chopão também mostraram o seu apoio ao Movimento 
Maio Amarelo e alegraram em especial as crianças que 
receberam dos icônicos personagens cartilhas intitula-
das ‘Paz no Trânsito, Saúde e Água’.

As crianças da EBM General Lúcio Esteves e CEI Manoel 
da Luz Rampelotti e os adolescentes do CEDUP 
Hermann Hering receberam orientações dentro de sala 
de aula sobre o trânsito, e essa iniciativa visava auxiliar 
na construção de um adulto mais consciente. 

Durante o evento o músico, cantor e compositor Lean-
dro Reys emocionou à todos cantando duas músicas: 
Tocando em frente e Amigos para sempre. As crianças 
também apresentaram e cantaram deixando suas men-
sagens para um trânsito mais seguro e humano.

Outro momento especial, foi apresentado pelo Cabo PM 
Joel que fez a comunidade re�etir sobre como o dia a 
dia é acelerado e por conta disso as pessoas não tem 
paciência no trânsito, resultando em acidentes. O Cabo 
cantou a música “Um refrão para sua alma”, de Leandro 
Borges que diz:

“Se eu pudesse conversar com sua alma
Eu diria, que calma, isso logo vai passar
Eu daria um conselho, chore mesmo
E enquanto chora, aproveita pra orar
Porque quem chora pra Deus é consolado
É bem aventurado e Deus não desamparará
Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas
Então desabafa e deixa Ele te abraçar,
Calma, calma, não se preocupe, tenha calma
Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma”.

Na �nalização deste evento, os participantes e toda 
comunidade receberam a brilhante mensagem do 
Subtenente Almeida dando valor a Vida - a preservação 
da vida é a coisa mais importante pois uma vez perdida 
não tem como recuperá-la.
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PAINEL JUNTOS SALVAMOS VIDAS
O SindsegSC realizou na noite de 18 de maio, quarta-fei-
ra, no Hotel Himmelblau em Blumenau o Painel Juntos 
Salvamos Vidas. O evento contou com a participação de 
75 pro�ssionais e seis painelistas - Antônio Neves (Polí-
cia Civil), Giovanni Dotti Lemos (Polícia Militar), Marco 
Rebello (Escola Pública de Trânsito), Sérgio Rafael Melati 
(Policia Rodoviária Federal), Fillipi Pamplona (Bombei-
ros) e Sérgio Luiz Bagattoli (GMT), que juntos apresenta-
ram dados e ressaltaram a responsabilidade que cada 
cidadão possui no trânsito.

O Painel iniciou com um co�eebreak receptivo e após, 
os participantes foram convidados a se sentar para 
acompanhar a abertura do painel que iniciou com as 
boas vindas da cerimonialista Tatiana Wan-dall.

Em seguida o presidente do 
SindsegSC Luciano Vicente 
da Silveira, foi convidado a 
proferir o seu discurso de 
boas-vindas, que fez todos 
lembrarem que o trânsito 
está cada vez mais perigoso 
para o dia a dia fazendo-se 
necessário ações e atitudes 
que promovam o papel de 
re�etir e perceber que são 
responsáveis pela sua vida e 
a do próximo.

Silveira ressaltou a honra em poder realizar o evento 
após um período de pandemia, sem acesso ao encontro 
presencial e retornando ao evento aberto ao público 
com casa cheia e ansiosos para o debate.

Citou que podemos perceber que a situação do trânsito 
no país está cada vez mais difícil. A combinação da 
imprudência, do comportamento e a falta de responsa-
bilidade tornou o trânsito um perigo iminente. Desta-
cou o presidente “que muitas pessoas não param para 
re�etir, mas cada vez que saímos de carro, bicicleta ou 
mesmo como pedestres, somos responsáveis não só 
pela nossa vida, mas também pela vida das outras 
pessoas que estão transitando”. 
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Dados estatísticos também foram citados pelo presi-
dente Silveira no discurso de abertura. Em 2021, Minas 
Gerais, Santa Catarina e São Paulo concentraram o 
maior número de acidentes e mortes do país. Em Santa 
Catarina foram 125.675 incidentes e 817 mortes. Em 
janeiro de 2022, tínhamos a notícia de que no Brasil, 
cerca de 32 pessoas morrem por dia em acidentes de 
trânsito. Os dados do Ministério da Infraestrutura ainda 
mostram que são 72 acidentes por hora no país. E não 
nos resta dúvida, a maioria dos acidentes são causados 
por falha humana, ou seja, são resultados da imprudên-
cia e da negligência.

Para exempli�car as consequências de uma má atitude 
no trânsito o presidente convidou a todos para assistir o 
depoimento de Karen Saori Kakihara que foi atropelada 
na faixa de pedestre no dia 22 de fevereiro de 2022 em 
Blumenau/SC. O vídeo esta disponibilizado também no 
Canal SindsegSC, no Youtube.

Silveira, destacou também o importante papel da voz de 
atitudes positivas: “E, é para discutir soluções e melhores 
práticas, que estamos aqui hoje. Precisamos ter voz no 
trânsito... voz de atitudes positivas e ampli�car nossas 
ações e discussões para segurança no trânsito”. 

Por �m, o presidente fez seu agradecimento: “Agradeço, 
imensamente, a participação dos pro�ssionais painelis-
tas, que se disponibilizaram a compartilhar seu conheci-
mento e experiência. Aos organizadores e integrantes do 
Movimento Maio Amarelo, também agradeço, pois, unir 

IMÁGEM VÍDEO

pessoas para praticar o bem, é uma atitude exemplar, 
merecedora de elogios – vocês estão fazendo a diferen-
ça em nosso estado. Desejo também, à todos, um exce-
lente painel. Lembrem-se: a participação de vocês é 
muito importante para o SindsegSC, pois é com esta 
sinergia e união que podemos provocar a mudança que 
queremos ver em nosso trânsito. Juntos Salvamos 
VIDAS! Muito Obrigado!”.

Após esse momento as autoridades de segurança foram 
convidadas pelo SindsegSC para compartilhar suas 
experiências e conhecimentos. Os painelistas destaca-
ram a importância de sermos exemplos para os nossos 
�lhos, parentes, amigos, vizinhos, en�m para comunida-
de - pois dessa maneira disseminamos a conduta corre-
ta no trânsito para a nossa geração e as futuras. Informa-
ções como uso de acionamento, estatísticas, dados de 
comportamentos, condutas, sentimento de perda, de 
esperança, e o importante fato de querer ‘Zero’ perda 
humana no trânsito, também integraram a noite do dia 
18 de maio.

O registro dessa 2ª edição do 
Painel SindsegSC você encontra 
no portal de informações da 
entidade – www.sindsegsc.org.br 
no menu Imprensa, Galeria de 
fotos.

UNIR PESSOAS PARA PRATICAR O BEM, É 
UMA ATITUDE EXEMPLAR, MERECEDORA 
DE ELOGIOS - VOCÊS ESTÃO FAZENDO A 
DIFERENÇA EM NOSSO ESTADO!

Luciano Vicente da Silveira
– Presidente SindsegSC.

“
”
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BLITZ EDUCATIVA

Na ocasião foram distribuídas lixocars com cartilhas e 
pan�etos que buscam alertar a todos da importância de 
cada um fazer a sua parte no trânsito. Foram abordados 
aproximadamente 500 motoristas que com o alerta dos 
integrantes do Movimento Maio Amarelo sobre a 
importância da segurança no trânsito e dos materiais 
que receberam tiveram a oportunidade de re�etir sobre 
as suas ações.

Os pro�ssionais das pastas técnicas do Grupo de Traba-
lho Vale do Itajaí também estiveram presentes na Blitz 
Educativa – Adriana Garcia (Sancor Seguros) responsá-
vel pela área Social e Ambiental e Rogério Weber (Segu-
ros Sura) responsável pela área de Comunicação.
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CONSCIENTIZAÇÃO,
COMPORTAMENTO E
CONDUTA
O e-mail marketing foi mais uma das maneiras de dialo-
gar com a população sobre segurança no trânsito. 
Diversas imagens com frases impactantes foram envia-
das a todos os contatos do sindicato com o pedido de 
multiplicar essa mensagem para familiares e amigos. Os 
recados falavam sobre a necessidade do equipamento 
de segurança, o distanciamento adequado entre moto-
ristas e ciclistas, uso da cadeirinha, cuidados ao atraves-
sar a rua e o dirigir alcoolizado. 

MOTOCADA PELA VIDA
No dia 28 de maio, sábado, aconteceu a 4ª Motocada 
Pela Vida com ponto de partida em Blumenau e destino 
em Indaial. A ação foi promovida pela Secretaria de 
Planejamento de Indaial, através do Departamento 
Municipal de Trânsito e Transporte (DEMUTTIN), coorde-
nada pela Diretora de Trânsito Sheila Daiana Almeida. 
As motos saíram às 14 horas do Parque Vila Germânica 
em Blumenau/SC e seguiram até a Paróquia Santa Inês 
em Indaial/SC. Para �nalizar a ação, o Padre João 
Bachmann abençoou o movimento e orou por mais 
segurança no trânsito. 

MISSA EM HOMENAGEM
ÀS VÍTIMAS DE TRÂNSITO.

O Movimento Maio Amarelo também prestou a sua 
homenagem a aqueles que perderam a vida por conta 
de atitudes irresponsáveis no trânsito. A cerimônia foi 
realizada no dia 22 de maio, domingo, na Catedral São 
Paulo Apóstolo localizada na rua XV de novembro. O 
Padre Marcelo Martendal deu ênfase as vítimas e desta-
cou a importância de cada um ser gentil e ter empatia 
no trânsito.

Os materiais utilizados para a conscientização da popu-
lação, como por exemplo, os �tilhos amarelos foram 
abençoados pelo Padre para que as ações do movimen-
to sejam cada vez mais efetivas. 
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A Guarda Municipal e a Escola Pública de Trânsito reali-
zam palestras nas instituições de ensino particular, 
estadual, municipal, associação de moradores, empre-
sas interessadas e onde forem convidados (dentro do 
município de Blumenau), para fomentar o debate 
sobre o tema trânsito, tanto com utilização do ônibus 
cinema como também interna no ambiente da escola, 
entidade ou empresa. 

Com o ônibus-cinema que tem projeção de imagens 
na parte externa e interna com kit multimídia e equi-
pamentos de som já adaptados no ônibus, foram reali-

SIMULADO

ÔNIBUS DA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO – BLUMENAU/SC

O mês de conscientização também contou com uma 
encenação de um acidente envolvendo um veículo 
colidido contra um poste e duas vítimas na rua José 
Ferreira da Silva em Blumenau/SC. A simulação iniciou 
às 14h com narração dos procedimentos de resgate que 
as equipes da Guarda Municipal de Trânsito (GMT), do 
Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau (CBMSC) e da 
Associação de Bombeiros Comunitários de Blumenau 
(ABC Blu) estavam realizando. 

Para representar o apoio do Sindicato ao movimento a 
gerente executiva Siméia Heleodoro, esteve presente na 

ocasião e destaca a importância deste mês para a cons-
trução de um trânsito mais humano e seguro para 
benefício de todos. “Com este simulado podemos 
entender com mais clareza o quanto as imprudências 
nas estradas causam sofrimento. As vítimas de hoje 
neste simulado são atores, mas em um cenário real é 
um ente querido de alguém. Toda a equipe - resgate, 
salvamento e atendimento às vítimas de trânsito - 
�zeram um excelente trabalho em tornar esse simulado 
o mais real possível para causar um impacto nas pesso-
as fazendo com que elas pensem duas vezes antes de 
desrespeitar às regras de trânsito, e sabemos que no ato 
real essas equipes são nossos heróis, tentando salvar 
vidas”. 

zados durante o mês de maio mais de 30 palestras 
com uso do ônibus-cinema e em sala de aula aproxi-
madamente 20 palestras. Através do ônibus-cinema 
leva-se conhecimento para as crianças sobre equipa-
mentos de segurança e retenção, como o uso do cinto 
de segurança, da cadeirinha, do bebe conforto, 
acento de elevação e segurança dos animais, na 
utilização de caixinha e coleira com cinto especial. 
Acima, dois momentos de destaque um realizado no 
Ditran de Gaspar com as crianças dando ênfase aos 
�tilhos e o outro no Simpósio de Segurança Viária em 
Florianópolis.
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AGRADECIMENTO
PRESIDENCIAL
O presidente do SindsegSC Luciano Vicente da Silveira, 
abraçou com o mesmo carinho e preocupação o traba-
lho de conscientização do Movimento Maio Amarelo 
iniciado em gestões anteriores. “Recebi com muita 
alegria a tarefa de auxiliar com este mês que luta por 
uma causa tão nobre. Todos nós somos impactados 
pelas imprudências no trânsito pois utilizamos as estra-
das todos os dias, estando sujeitos constantemente a 
sofrer um acidente. Ao lutar por essa causa estou salvan-
do a minha vida, a dos meus familiares e de todos a 
minha volta. Agradeço imensamente a todas as organi-
zações públicas e privadas que se juntaram a nós para 
levar mensagens de conscientização a população. 
Juntos salvamos vidas!”.

APOIE ESSA CAUSA
VOCÊ TAMBÉM
O Movimento Maio Amarelo surgiu por conta do alto 
índice de mortalidade no trânsito em todo o mundo. 
Para se ter uma ideia, no Brasil são 72 acidentes por hora 
de acordo com dados de 2022 do Registro Nacional de 
Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), da Secre-
taria Nacional de Trânsito, pasta do Ministério da Infra-
estrutura. Com essa ação anual busca-se conscientizar a 
todos da importância de fazer a sua parte no trânsito 
para proteger a si próprio e a todos nós.

O SindsegSC - Sindicato das Empresas de Seguros 
Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado 

de Santa Catarina é uma entidade representativa do 
mercado de seguros com 97 anos de existência. Integra 
e abraça essa causa com maior respeito e admiração. É 
também uma Entidade Laço Amarelo certi�cada pelo 
Observatório Nacional de Segurança Viária - ONSV, em 
reconhecimento às ações desenvolvidas por um trânsi-
to mais seguro e responsável.

Apoie essa causa você também, leitor do InformAtivo 
SindsegSC e promova campanhas de conscientização e 
comportamento destacando a importância da vida no 
trânsito. Juntos Salvamos Vidas. 

Rua XV de novembro, 550 – Salas 1001 a 1004
Centro – Blumenau/SC – 89010 901

Canais de
Comunicação
SindsegSC 

gerencia@sindsegsc.org.br

assessoria@sindsegsc.org.br

eventos@sindsegsc.org.br
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