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Multa Mirim
Para uso exclusivo do 
Clube do Bem-te-vi
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Com este talão, você faz parte do Clube do Bem-te-
vi. Agora, toda vez que alguém que você conhece 
estiver cometendo um erro no trânsito, chame sua 
atenção e aplique uma multa. Contamos com a sua 
ajuda para deixar o trânsito mais seguro na cidade.

A Multa Mirim é muito mais que uma brincadeira. 
É uma ferramenta que desperta nas crianças 
a consciência sobre um trânsito melhor e ajuda 
a formar uma nova geração de motoristas e 
pedestres. Futuros cidadãos que irão levar mais 
educação, gentileza, respeito e ética para as ruas.

Recado para os adultos:

Parabéns, amiguinho(a). 
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Pais no volante. Filhos vigilantes.
Para quem vai a sua multa:

Você acaba de cometer a seguinte infração de trânsito: 

(   ) Papai
(   ) Titio
(   ) Vovô
(   ) Amigo

Criança com menos de 10 anos de idade no banco da frente               
Estacionou sobre a calçada
Parou em fila dupla em frente ao colégio
Dirigiu em alta velocidade
Parou sobre a faixa de pedestres  
Não está usando cinto de segurança 
Ultrapassou o sinal vermelho
Utilizou o celular enquanto dirigia  
Jogou lixo pela janela
Não usou capacete
Dirigiu na contramão
Dirigiu depois de ingerir bebida alcoólica
Usou a buzina sem necessidade
Deixou de dar passagem ao pedestre
Ultrapassou outro carro pela faixa da direita
Não usou a seta antes de virar
 

Talão de Multa Mirim

Por favor, pensem em mim na próxima vez 
e dirijam com mais cuidado. 

Eu não gostaria de ver vocês acidentados.

(   ) Mamãe 
(   ) Titia
(   ) Vovó
(   ) Amiga
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Dicas úteis aos pedestres
Pedestre é todo mundo que anda a pé pela cidade.  
Ou seja, todo mundo, em algum momento, é pedestre.
E essas são as regrinhas que os pedestres devem obedecer:

Atravesse sempre na faixa de pedestre.

Espere na calçada o sinal abrir, nunca perto do meio-fio.

Antes de fazer a travessia, sempre olhe para os dois lados.

Atravesse a rua sempre em linha reta e não corra.

Quando estiver em cruzamentos, atravesse  preferencialmente nas 
esquinas. Neste ponto o motorista o vê.

Não atravesse a rua fazendo zigue-zague entre os carros.

Atravesse em grupo, quando possível.

À noite e em dias chuvosos, procure usar roupas claras.

Tenha bastante cuidado ao passar em frente a                                         
portões, garagens e estacionamentos.
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