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Na manhã desta quarta-feira, 24, alunos 

das escolas municipais,  

Leão Warren, Rio Branco e Oliveiro 

Thaddeo, do 4º e 5º ano, na faixa etária 

de 9 e 13 anos, compareceram no centro 

de eventos da Prefeitura Municipal, 

localizado na Praia das Areias Brancas. 

Na oportunidade foi proporcionada aos 

164 alunos uma apresentação sobre 

Trânsito, a mesma, teve como 

palestrante a soldado da Brigada Militar, Andreia Rangel. Regras sobre o cinto de segurança, 

cadeirinha para crianças, faixa de pedestres, prudência, cuidados e noções básicas no trânsito, foram 

tópicos abordados pela soldado.O encontro fez parte de uma série de atividades proporcionadas pela 

Secretaria de Obras Urbanas em comemoração a Semana do Trânsito, que se encerra amanhã, 25 de 

setembro e teve como tema, “Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito – 2011/2020: 

Cidade para as pessoas: Proteção e Prioridade ao Pedestre”.Fizeram-se presentes os Secretários 

Municipais de Obras Urbanas e Educação e Cultura, Pedro Elias e Mara de Lourdes Dias, as equipes 

da SMOU e SMEC,professores e demais convidados. Em seu pronunciamento o Secretário, Pedro 

Elias, salientou a importância do momento, “É um prazer receber todos vocês pelo segundo ano 

consecutivo, logo após adquirirmos a Escolinha de Trânsito (mini cidade), formamos uma parceria 

entre o CFC Aprendiz e Brigada Militar, para passar informações técnicas a respeito do assunto, eles 

sabem como conduzir pedestres e condutores de maneira adequada para que não aconteçam 

acidentes”. A chefe do Departamento de Trânsito, destacou as atividades efetuadas com as crianças, 

“Hoje ensinamos as crianças a andar com maior segurança, foi feita uma demonstração em rotatórias, 

uma inovação que será implantada no município. A Mini Cidade é formada por faixa de segurança, 

sinaleira, lombadas eletrônicas e placas indicativas, a principal finalidade é que todos entendam as 

leis, para quando forem adultos já tenham maior noção”. Durante a semana do trânsito que se iniciou 

no dia 18, outras ações práticas como a alteração do estacionamento na Rua Amaro Souto, entre as 

Ruas General Canabarro e Voluntários da Pátria, permitiram ampliação de 98 novas vagas para carros 

e 8 para motos, o inicio das obras de construção de uma rótula na Av. Coronel Sabino também foi 

efetuada. A administração agradece a todos os colaboradores para que as atividades da semana 

fossem desenvolvidas,lojas Obino, CFC Aprendiz e Brigada Militar. 

 


