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Cerca de 1.600 pessoas participaram do passeio ciclístico em comemoração ao Maio Amarelo,
mês dedicado à conscientização para redução dos acidentes de trânsito. O percurso de 7,5
quilômetros começou no Taguaparque, em Taguatinga, e passou pelas margens do Pistão
Norte, na Estrada Parque Contorno, que teve duas das suas três faixas bloqueadas pelo
Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). Para o secretário de Transporte e
Mobilidade, Valter Casimiro, o passeio é uma boa maneira de trabalhar a educação no trânsito
e o respeito ao ciclista. “O Distrito Federal tem a segunda maior malha cicloviária do país, um
motivo de muito orgulho para nós”, comentou. O diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur, informou
que, desde a criação do Maio Amarelo, em 2014, foi observada uma redução dos acidentes.
“Acreditamos muito na educação dos motoristas como forma de evitar mortes no trânsito”,
afirmou. “Só vamos ficar tranquilos quando conseguirmos zerar o número de ocorrências”. Pelo
terceiro ano consecutivo, o Distrito Federal registrou redução de acidentes fatais. De acordo
com levantamento do Departamento de Trânsito (Detran-DF), o ano passado mostrou queda
de 26% no número de mortes em relação a 2020. De 2019 para 2020, a redução havia sido de
17%. O Detran aponta que, em 2021, o DF teve o menor índice de mortes de ciclistas dos
últimos 21 anos – oito pessoas perderam a vida pedalando nas ruas, 58% a menos do que em
2020. A redução é ainda mais expressiva quando comparado a 2019, quando 22 ciclistas
sofreram acidentes fatais. “O trânsito ainda é um dos maiores causadores de morte do mundo.
No Maio Amarelo, intensificamos o trabalho junto aos motoristas para que haja mais respeito
pelas leis de trânsito e mais empatia pelo próximo”, comentou a diretora de Educação do
Trânsito do DER, Jucianne Nogueira. “Imprudências como excesso de velocidade, uso de
celular ao volante e a mistura de álcool e direção são as principais responsáveis por
acidentes”.
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