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PEDESTRES: ATENÇÃO E SEGURANÇA!  
 

Muita coisa mudou no mundo, de 47 anos 
para cá, quando o fotógrafo escocês Iain 
MacMillan clicou os Beatles cruzando a 
Rua Abbey Road, em Londres, diante do 
estúdio de gravação de mesmo nome da 
banda. A imagem icônica, no entanto, 
continua a despertar paixões.  
 
O registro de 8 de agosto de 1969 serviu 
de inspiração para vários movimentos, 
inclusive para a criação do Dia Mundial do 
Pedestre que, a cada ano, ganha mais 
força. 
 
Em São Paulo, surgiu no ano passado o 
Movimento Paulista de Segurança no 
Trânsito, influenciado pela Década de 
Ação pela Segurança Viária (2011 a 
2020), estabelecida pela ONU. O objetivo 
é alertar os pedestres sobre a violência no 
trânsito e os cuidados a serem tomados 
ao atravessar as ruas. 
 
Desde 1998, o Estado de São Paulo traça 
planos de redução de acidentes, com 
importantes ações: 
 

- construção de passarelas em trechos 
urbanos; 
 

- iluminação e sinalização de travessias; 
 

- colocação de tela no canteiro central das 
vias para estimular a utilização das 
passarelas e evitar a travessia pelas 
pistas; 
 
 
 
 
 
 
 
 

- instalação de lombadas eletrônicas em 
trechos de rodovias com maior Volume 
Diário Médio (VDM) e no perímetro 
urbano; 
 

- campanhas de comunicação e educação. 
 
Acompanhe, a seguir, alguns cuidados ao 
atravessar a rua: 
 

• Antes de atravessar a rua, olhe para os 
dois lados. 
 

• Atravesse na faixa de pedestre, 
respeitando a sinalização. 
 

• Não atravesse a rua usando o celular ou 
fone de ouvido. 
 

• Carros, ônibus e árvores são pontos 
cegos. Nunca atravesse por trás deles. 
 

• Antes de atravessar na frente de 
veículos, certifique-se de que você foi visto 
pelo motorista. 
 

• Em estradas, caminhe na contramão dos 
carros e somente atravesse pela 
passarela. 
 

• Desembarque de veículos apenas pelo 

lado da calçada. 

 
Saiba mais sobre o Movimento Paulista de Segurança no 
Trânsito em http://www.segurancanotransito.sp.gov.br/ 
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